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 چکیده
گردد که بازاریابان تنها در این ها میدرک رفتار آن مطالعه و بررسی عوامل موثر بر رفتار مصرف کنندگان، باعث دستیابی به شناخت و

در تحقیق رو . از اینها را تأمین کنندکنندگان را عرضه و حداکثر رضایت آنهای مصرف توانند، محصولی منطبق با خواستهصورت می
صورت مصاحبه حضوری و به ها از طریقدادهحاضر عوامل موثر بر مصرف ماهی در بین ساکنین شهرستان بابلسرمورد بررسی قرار گرفت. 

گیری صورت نمونهبلسر بر حسب سهم مناطق سه گانه شهرداری بهبا دیگر نقاط شهر ها وپیمایشی در مراکز خرید، بازارها، اداره-تصادفی
تعداد نمونه مناسب با استفاده از فرمول ، خانواری شهر بابلسر 91679آوری شدند. با توجه به حجم جامعه بندی شده، جمعتصادفی طبقه

با کیلوگرم ماهی مصرف می کنند. همچنین  20تا  10نتایج نشان داد که بیشتر افراد مورد بررسی بین دست آمد. خانوار به 110کوکران، 
های ها در زمینه ویژگیداده است. مصرف کنندگان در بازاریابی ماهی موثر رفتار بر توان ادعا نمود که عوامل موثرمیدرصد  95اطمینان 

دار بودن ترین عامل و زحمتان مهمعنوکه تازگی ماهی به دادنتایج نشان  دست آمد.جمعیت شناختی و رفتار خرید مصرف کنندگان به
 شوند.ترین عامل موثر بر رفتار مصرف کنندگان ماهی محسوب میعنوان کم اهمیتبندی بهماهی تازه نسبت به بسته

 
 بازار. ی،ماه یتازگ ی،مصرف کنندگان ماه یابی،بازار کلیدی: واژگان

 
 مقدمه

های توسعه شیالت، لزوم توجه به بازاریابی در برنامه
محصوالت شیالتی امری ضروری و انکارناپذیر است. از 

جایی که مصرف کنندگان نقطه عطف تمامی آن
های بازاریابی هستند، بازاریابی موفق با درک فعالیت

شود. چگونگی رفتار مصرف کنندگان آغاز می چرایی و
تحقیقات از مصرف کنندگان روش موثری برای تعیین 

باشد که ممکن است ها در بازار میماهیت تقاضای آن
در آینده درباره چگونگی برآورده کردن انتظارات 
مصرف کننده راهنمای مفیدی را فراهم آورد. مطالعه 

ف کنندگان، باعث و بررسی عوامل موثر بر رفتار مصر
گردد که ها میدستیابی به شناخت و درک رفتار آن

توانند، محصولی بازاریابان تنها در این صورت می
های مصرف کنندگان را عرضه و منطبق با خواسته
(. Adeli, 2008ها را تأمین کنند )حداکثر رضایت آن

عالوه، درک رفتار خرید مصرف کنندگان و برآورده به
ها دو هدف اصلی در تضمین فروش های آنکردن نیاز

باشد. اطالعات جامعه ماهیان صید شده و پرورشی می
و به روز، درباره نگرش و ادراک مصرف کنندگان 

ویژه عواملی که هنگام نسبت به مصرف ماهی و به
های بسیار خرید و مصرف ماهی موثرند، شاخص

مهمی در تضمین برآورده کردن نیازهای مصرف 
 (.Abdoli, 1998باشند )ن میکنندگا

ریزی برای نیاز به برنامه در مدیریت بازاریابی
مدیریت در عرصه مصرف، توزیع و تولید وجود دارد 

تنها به ابعاد مدیریت و  که در حوزه شیالت کشورمان
ریزی تولید توجه شده است که آن هم مستلزم برنامه

فناوری سازی است. حال به کارگیری بهبود و بهینه
-دلیل افزایش روابط بین المللی، سیاستهای نو، به

های توسعه صادرات و تطبیق خط مشی 
تولیدکنندگان با تغییر سلیقه مصرف کنندگان، با 
توجه به نیاز عرضه و تنوع در ارائه محصوالت با ارزش 

بندی شده آبزیان ضروری است. امروزه افزوده و بسته
مل و نقل بهتر توسط آگاهی از مزایای نگهداری و ح
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بندی مناسب موجب رونق فروش، کاهش بسته
 Najafi andزایی شده است )ضایعات و اشتغال

Kazemnejad, 2004 .) 
عالوه بر بازار سرمایه، یا بازار اعتبارات بلند مدت 
که در آن صاحبان واحدهای تولیدی برای تأمین 

و خود به بورس اوراق بهادر مراجعه  سرمایه مورد نظر
با فروش تعدای سهام جدید، نقدینگی مورد نیاز خود 

کنند. بازار دیگری به نام بازار کاال یا را جمع آوری می
خدمات وجود دارد که ما در اینجا با تأکید بر بازار 

پردازیم . محصوالت شیالتی یا آبزیان به آن می
ای از فروشندگان و خریداران بنابراین بازار مجموعه

لفعل یک کاال یا خدمت هستند که محل بالقوه و با
 (. Adeli, 2008دهند )مبادله را تشکیل می

اقتصادی هدایت  –بازاریابی یک فعالیت انسانی
شده در جهت رفع نیازها است که از طریق مبادله 

شود و یا به عبارت ساده تر بین طرفین انجام می
بازاریابی فروش یک فراورده برای جلب رضایت 

ب منفعت بیشتر برای فروشنده از مشتری و کس
های مختلف تبلیغاتی است. در حرفه طریق روش
 ,Adeliترین کارکرد، بازاریابی است )شیالت، مهم

های گذشته، رفتار خرید مصرف (. در طول سال2008
کنندگان ماهی و محصوالت غذاهای دریایی، عالقه 

المللی را به دالیل اقتصادی و اجتماعی محققان بین
ای و رژیم غذایی، ایمنی های تغذیهتبط با جنبهمر

مواد غذایی، پایداری و تجارت صنعت ماهی به خود 
جلب کرده و پژوهش های زیادی هم در این زمینه 

 (.Olsen, 2004انجام شده است )
ای ماهی و نقش آن در با توجه به فواید تغذیه

سالمت جامعه و ضرورت افزایش سهم آبزیان در سبد 
خانوارهای ایرانی، ضروری است که رفتار خرید غذایی 

عنوان یکی از مصرف کنندگان ماهی در شهر بابلسر به
پرجمعیت ترین شهرهای استان مازندران، که 
بزرگترین استان تولید کننده ماهیان پرورشی )حدود 

درصد تولیدات شیالتی کشور در این استان  38/10
له بتوان صورت می گیرد(، بررسی شود تا بدین وسی

اعمال مدیریت بهتری بر تولید و توزیع محصوالت 
شیالتی استان مازندران داشت و راهبردهای بازاریابی 

منظور افزایش مصرف ماهی طراحی موثرتری را به
رو تحقیق حاضر با هدف شناسایی عوامل کرد. از این

موثر بر رفتار شهروندان بابلسری در هنگام خرید و 

 ت بندی این عوامل انجام شد.مصرف ماهی و اولوی
های متعددی در هر چند در سطح جهانی پژوهش

خصوص نقش عوامل موثر در بازاریابی و مصرف 
محصوالت شیالتی صورت گرفته است، اما در ایران 

صورت هم بهتعداد محدودی از این نوع تحقیقات، آن
پراکنده انجام شده است. در همین راستا تحقیقی که 

( برای شناسایی 2011و همکاران  ) Adeliاز سوی 
عوامل موثر بر رفتار مصرف کنندگان خانگی در چهار 
دسته مختلف از خانوارهای تهرانی انجام شد، نشان 

ترین عوامل داد که کیفیت، مزه، بو و تازگی، اصلی
باشند. خرید و مصرف ماهی در خانوارهای تهرانی می

دست آمده که به هاای از سایر پژوهشنتایجی مشابه
مبین این است عمدۀ مردم ایران در خرید فراورده 
های شیالتی به کیفیت و تازگی، قیمت و بهداشتی 

و  Erdoğanکنند. بودن محل توزیع توجه می
( بر 2009) Frewerو  Fischer( و 2011همکاران )

نقش عوامل ادراکی مصرف کنندگان در فرآیند 
ان اشاره داشتند. گیری و انتخاب نوع ماهیتصمیم

ها نشان داد که مهمترین عوامل های آننتایج یافته
برای مصرف کننده در زمان انتخاب ماهیان دریایی، 

های تهیه، شرایط نگهداری )سرد و کشور مبدأ، روش
ای که باشند. همچنین در مطالعهمنجمد( و قیمت می

Coasta ( منطقه شمال شرق 2007و همکاران )
آمریکا بر روی اقوام آسیایی و  ایاالت متحده

غیرآسیایی انجام دادند، مشخص شد که تازگی، مزه، 
هایی هستند که هم ترین ویژگیظاهر و قیمت مهم

اقوام آسیایی و هم غیرآسیایی آن در زمان خرید 
هایی دهند، اما ویژگیآبزیان زنده، مورد توجه قرار می

برای مصرف مانند اندازه ماهی، مقدار تیغ و فلس تنها 
 کنندگان آسیایی اهمیت داشته است.

ای ماهی و نقش آن در با توجه به فواید تغذیه
سالمت جامعه و ضرورت افزایش سهم آبزیان در سبد 

عنوان الگو غذایی خانوارهای ایرانی، شهر بابلسر به
جهت بررسی عوامل تاثیر گذار بر مصرف آبزیان مردم 

تا بدین وسیله انتخاب و مورد بررسی قرار گرفت 
بتوان اعمال مدیریت بهتری بر تولید و توزیع 
محصوالت شیالتی استان مازندران داشت و 

منظور افزایش راهبردهای بازاریابی موثرتری را به
 مصرف ماهی طراحی کرد.
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 هامواد و روش
در این تحقیق میدانی، از پرسشنامه طراحی شده 

های پژوهشای و حاصل از مطالعه منابع کتابخانه
انجام شده محققان پیشین و چارچوب نظریِ تدوین 
شده، استفاده گردید. پس از شناسایی عوامل موثر و 

ها با اهداف تنظیم پرسشنامه، برای تطبیق سوال
مطالعه و اطمینان از محتوا و اعتبار صوری آن، 

های مشاوره با استادان صاحب نظر متخصص و توصیه
د. سپس یک پیش آزمون ها به اجرا گذاشته شآن

نفر از مصرف  30مقدماتی از طریق مصاحبه با 
که پرسشنامه تا چه منظور ارزیابی اینکنندگان به

اندازه در شرایط یکسان قادر به ارائه نتایج یکسانی 
های است، صورت گرفت. برای پایایی پرسشنامه

تکمیل شده در این پیش آزمون، ضریب آلفای 
آمد. پس از نهایی شدن  دستبه 75/0کرونباخ 

-ها از طریق مصاحبه حضوری و بهپرسشنامه، داده

پیمایشی در مراکز خرید، بازارها،  -صورت تصادفی
ها و دیگر نقاط شهر بابلسر بر حسب سهم مناطق اداره

گیری تصادفی صورت نمونهسه گانه شهرداری به
آوری شدند. با توجه به حجم بندی شده، جمعطبقه

خانواری شهر بابلسر، تعداد نمونه  91679جامعه 
-خانوار به 110مناسب با استفاده از فرمول کوکران، 

های جمعیت ها در زمینه ویژگیدست آمد. داده
دست آمد. شناختی و رفتار خرید مصرف کنندگان به

های مربوط به رفتار خرید با استفاده از پاسخ داده
کم  ای لیکرت )به شکل خیلینقطه 5های مقیاس 

( و خیلی زیاد 4(، زیاد )3(، متوسط )2( ، کم )1)
دست آمد. ضمن تحلیل آمارهای توصیفی از (( به5)

های ، تحلیل استنباطی آمارهSPSSطریق نرم افزار 
ناپارامتریک نیز انجام شد. عواملی که نمره میانگین 

عنوان اصلی ترین عوامل داشتند، به 3بیش از 
زمون فریدمن با احتمال شناسایی شدند و از طریق آ

بندی عوامل موثر ( رتبه>001/0هزارم )کمتر از یک
 انجام و اولویت مشخص شد.

 
  نتایج

نفر مورد پرسش قرار  110در تحقیق حاضر تعداد 
درصد( زن و  6/33نفر ) 37گرفتند که از این تعداد، 

درصد( مرد بودند. بنابراین در گروه  4/66نفر ) 73
پاسخگویان مرد بودند. در ضمن از مورد مطالعه اکثر 

 55درصد( مجرد و  50نفر ) 55نفر،  110بین  این
درصد( متاهل بودند. همچنین در گروه مورد  50نفر )

سال قرار  30تا  20مطالعه اکثر پاسخگویان بین 
درصد( دارای  1/49نفر ) 54داشتند. از طرفی دیگر 

درصد( دارای مدرک  5/35نفر ) 39مدرک دیپلم، 
درصد( دارای مدرک فوق  7/2نفر ) 3سانس، لی

درصد( دارای مدرک دکتری و  7/2نفر ) 3لیسانس، 
درصد( در سایر موارد بودند. بنابراین در 10نفر ) 11

گروه مورد مطالعه اکثر پاسخگویان دارای مدرک 
  دیپلم بودند.

بر حسب نوع عرضۀ ماهی، نتایج داد که از بین 
درصد(  7/12نفر ) 14نفر از پاسخ دهندگان،  110

نفر  96بندی )منجمد( و صورت بستهمصرف ماهی به
دهند. درصد( مصرف ماهی تازه را ترجیح می 3/87)

بنابراین در گروه مورد مطالعه اکثر پاسخگویان ماهی 
شکل بندی ترجیح می دهند )تازه را بر ماهی بسته

همچنین در خصوص سرانه مصرف ماهی طی یک  (.1
ن داد که از بین افراد مورد بررسی، سال، نتایج نشا

درصد( مصرف ماهی پرورشی و   90نفر ) 99تعداد 
-درصد( مصرف ماهی دریایی را می 10نفر ) 11

پسندند. بنابراین در گروه مورد مطالعه اکثر 
پاسخگویان ماهی پرورشی را بر ماهی دریایی ترجیح 

 دهند.می
از نظر میزان مصرف ماهی در طی یک سال، 

درصد(  7/32نفر ) 36های حاصل نشان داد که یافته
درصد(  6/33نفر ) 37کیلوگرم در سال،  10کمتر از 

 8/21نفر  ) 24کیلوگرم در سال،  20تا  10بین 

 .یبر حسب نوع عرضه ماه یانپاسخگو یعتوز - 1شکل 
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 نفر 13کیلوگرم در سال و  30تا  20درصد( بین 
کیلوگرم در سال ماهی  30درصد( باالی  8/11)

اکثر  مصرف می کنند. بنابراین در گروه مورد مطالعه
کیلوگرم در سال ماهی  20تا  10پاسخگویان بین 

نفر  18از طرفی دیگر،  (.2شکل کنند )مصرف می
بندی تمایل دارند درصد( به مصرف ماهی بسته 4/16)

بندی درصد( به مصرف ماهی بسته 6/83نفر ) 92و 
تمایل ندارند. بنابراین در گروه مورد مطالعه اکثر 

  اهی بسته بندی ندارند.پاسخگویان تمایل به مصرف م
اهمیت عرضۀ ماهی )تازه یا  بیانگر 3 شکل

غیرتازه( را در بین مصرف کنندگان ماهی شهرستان 
 8/91های نشان داد که دهد. بررسیبابلسر نشان می

نفر( از مردم شهرستان بابلسر به مصرف  101درصد )
نفر(  9درصد نفر ) 2/8ماهیِ تازه رغبت دارند و برای 

ماهی چندان اهمیتی ندارد. بنابراین در گروه تازگی 
مورد مطالعه اکثر پاسخگویان رغبت به مصرف ماهی 

 تازه دارند.
 

 بحث 
 های زیر مورد بحث قرارگرفت:هبا توجه به نتایج فرضی

 .عوامل موثر بر رفتار مصرف کنندگان یفیجدول آمار توص -1جدول 

 استاندارد یخطا یانگینم یارانحراف مع یانگینم تعداد 

 09/0 99/0 44/4 110 یماه یتازگ

 09/0 98/0 42/4 110 بهداشت محل فروش

 10/0 10/1 15/4 110 یماه ییخواص و ارزش غذا

 12/0 29/1 94/2 110 ها فروشنده هیتوص

 14/0 55/1 19/3 110 یماه یبو

 12/0 33/1 62/3 110 یماه متیق

 10/0 13/1 94/3 110 ینوع ماه

 10/0 12/1 64/3 110 یفروش خرده یبازارها یانداز راه ای و یدسترس تیقابل

 10/0 07/1 56/3 110 یاندازه ماه

 13/0 41/1 85/3 110 دیدر محل خر یپاک کردن ماه

 13/0 45/1 46/2 110 یتازه نسبت به بسته بند یزحمت دار بودن ماه

 11/0 16/1 60/3 110 یماه غاتیو تبل یفرهنگ ساز

 13/0 37/1 59/3 110 یدامپزشک رینظ یبهداشت ینظارت سازمان ها

 12/0 32/1 33/3 110 یماه نبودن دار غیت

 12/0 28/1 25/3 110 فروشنده بودن یالتیمتخصص ش

 

در   یبر حسب سرانه مصرف ماه یانپاسخگو یعتوز - 1شکل 

 .سال

 

به مصرف نوع  یتبر حسب اهم یانپاسخگو یعتوز - 2شکل 

 .یعرضه ماه
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عوامل موثر بر رفتار مصرف  فرضیه اول پژوهش:
  کنندگان در بازاریابی ماهی موثر است.

موثر بر رفتار مصرف عوامل  -پژوهش فرضیه دوم
 هستند.کنندگان ماهی دارای اولویت بندی 

داد  نشان 1جدول نتایج در خصوص فرضیه اول، 
جز که میانگین عوامل موثر بر رفتارمصرف کنندگان به

توان گفت باشد. بنابراین میمی 3یک مورد، بزرگتر از 
میزان تاثیر عوامل موثر بر رفتار مصرف کنندگان در 

باشد. البته این ادعا ماهی در حد مطلوب میبازاریابی 
ای سنجیده شد. در تک نمونه tهای آزموناز طریق 

نتیجه گرفت  توانمی 2دول واقع، با توجه به نتایج ج
گردد. که فرضیه صفر پژوهش حاضر، پذیرفته می

توان ادعا نمود که درصد می 95یعنی با اطمینان 
در بازاریابی عوامل موثر بر رفتار مصرف کنندگان 

ماهی موثر است. نتایج حاصل با تحقیق انجام شدۀ 
Dadgar ( مطابقت دارد.2015و همکاران )  

در تحقیق حاضر به منظور تعیین اولویت در بین 
فرضیه )عوامل موثر بر رفتار مصرف کنندگان ماهی 

( از آزمون فریدمن استفاده شد که در آن دوم پژوهش

0H  =≥ 0.05Sig  موثر بر رفتارمصرف  میان عوامل
 کنندگان ماهی تفاوت معنی دار آماری وجود ندارد و

1H  =< 0.05 Sig  میان عوامل موثر بر رفتار مصرف

کنندگان ماهی تفاوت معنی دار آماری وجود دارد 
نشان داد که میان عوامل موثر بر  (. نتایج3جدول )

رفتار مصرف کنندگان ماهی تفاوت معنی داری وجود 
کنندگان ماهی، عوامل مورد رای مصرفدارد و ب

بررسی از اهمیت یکسانی برخوردار نبوده بلکه میان 

 .مربوط به فرضیه اول پژوهش tجدول آزمون  -2جدول 

 Test Value = 0                                        

درجه  tآماره

 آزادی

سطح معنی 

 داری

تفاوت 

 میانگین

 95فاصله اطمینان 

 درصد

 باال یینپا

 63/4 25/4 44/4 000/0 109 02/47 یماه یتازگ

 61/4 24/4 42/4 000/0 109 32/47 بهداشت محل فروش

 36/4 94/3 15/4 000/0 109 54/39 یماه ییخواص و ارزش غذا

 18/3 70/2 94/2 000/0 109 92/23 ها فروشنده هیتوص

 48/3 989/2 19/3 000/0 109 54/21 یماه یبو

 87/3 37/3 62/3 000/0 109 53/28 یماه متیق

 15/4 73/3 94/3 000/0 109 55/36 ینوع ماه

 85/3 43/3 64/3 000/0 109 08/34 یفروش خرده یبازارها یانداز راه ای و یدسترس تیقابل

 76/3 35/3 56/3 000/0 109 61/34 یاندازه ماه

 12/4 58/3 85/3 000/0 109 47/28 دیدر محل خر یپاک کردن ماه

 73/2 18/2 46/2 000/0 109 73/17 یتازه نسبت به بسته بند یزحمت دار بودن ماه

 82/3 37/3 60/3 000/0 109 35/32 یماه غاتیو تبل یفرهنگ ساز

 85/3 33/3 59/3 000/0 109 35/27 یدامپزشک رینظ یبهداشت ینظارت سازمان ها

 58/3 08/3 33/3 000/0 109 46/26 یماه نبودن دار غیت

 49/3 01/3 25/3 000/0 109 49/26 فروشنده بودن یالتیمتخصص ش

 
 .یدمنمربوط به آزمون فر یجدول رتبه ها -3جدول 

  نیانگیم ابعاد

 ها رتبه

 99/10 یماه یتازگ

 88/10 بهداشت محل فروش

 86/9 یماه ییغذاخواص و ارزش 

 75/5 ها فروشنده هیتوص

 87/6 یماه یبو

 21/8 یماه متیق

 15/9 ینوع ماه

 خرده یبازارها یانداز راه ای و یدسترس تیقابل
 یفروش

79/7 

 51/7 یاندازه ماه

 05/9 دیدر محل خر یپاک کردن ماه

 70/4 یتازه نسبت به بسته بند یزحمت دار بودن ماه

 75/7 یماه غاتیو تبل یفرهنگ ساز

 95/7 یدامپزشک رینظ یبهداشت ینظارت سازمان ها

 92/6 یماه نبودن دار غیت

 61/6 فروشنده بودن یالتیمتخصص ش
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(. نتایج 4جدول بندی وجود دارد )ها اولویتآن
 Shabanpourو  Adeliمشابهی در مطالعات 

  ( مشاهده گردید.2007)
مطالعه و بررسی عوامل موثر بر رفتار مصرف 
کنندگان ماهی و سایر محصوالت شیالتی، موجب 

گردد. در ها میدستیابی به شناخت و درک رفتار آن
نتایج داد که از بین عوامل متعدد مورد تحقیق حاضر 

برسی، تازگی ماهی به عنوان مهم ترین عامل و 
ت سازی ماهی تازه )جهزحمت دار بودن آماده

مصرف( نسبت به فیلۀ ماهی بسته بندی شده، به 
ترین عامل موثر بر رفتار مصرف عنوان کم اهمیت

ها حاصل با شوند. یافتهکنندگان ماهی محسوب می
( که در خصوص 2010و همکاران ) Adeliنتایجی که 

بندی الگوی پذیرش آبزیان مصرفی مردم شهر اولویت
 دست آوردند، مطابقت داشت.تهران به
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Abstract  

Study of affecting factors on the consumer’s behavior leads to the recognition of their behavior, which 

marketers can only supply a product that meets the needs of consumers and maximizes their 

satisfaction. In this study, factors affecting fish consumption in Babolsar were investigated. The data 

were collected through random interviews and randomly-survey in shopping centers, markets, and 

other parts of the city, according to the share of the three areas of the municipality, classified 

randomly. According to the population of 91679 households in Babolsar, 110 sample families were 

selected using Cochran formula. Data were collected on demographic characteristics and consumer 

purchasing behavior. The results showed that the most of respondents consumes fish between 10 and 

20 kilos per year. Furthermore, with 95% confidence, it can be argued that effective factors affecting 

on the marketing of fish have been effective. The results showed that the fish freshness is the most 

important factors and difficulty of preparing of fresh fish in relation to fish fillets in the package is 

considered as the least important factor affecting the behavior of fish consumers. 
 

Keywords: Marketing, Fish consumers, Fish freshness, Market. 

 


