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چکیده
بسیاری از خانوادهها بر این باورند که استفاده از شیر خشک در تولید لبنیات و به ویژه فرآورده پنیر باعث کاهش
ارزش غذایی آن شده و این باور منجر به تغییر در نگرش مصرفی این خانوارها شده است .لذا این بررسی میزان
گرایش به پرداخت مصرفکنندگان پنیر شهرستان بابل استان مازندران را به منظور خرید پنیر تولید شده از شیر
طبیعی با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط برآورد و عاملهای موثر بر این گرایش به پرداخت را مشخص
کردهاست .نتایج بررسیها نشان داد که مصرفکنندگان کیفیتگرا حاضرند به طور میانگین با  49/49درصد و
مصرفکنندگان قیمتگرا به طور میانگین با  49/67درصد افزایش قیمت نسبت قیمت حال حاضر پنیر ،پنیر تولید
شده از شیر طبیعی را خریداری کنند .همچنین مشخص شد که اهمیت بیشتر به کیفیت در مقابل قیمت پنیر از
دیدگاه مصرفکنندگان ،تحصیالت ،میزان مصرف ماهانه ،قیمت پنیر ،درآمد خانوار ،خرید از دامدار ،خرید پنیر به
دلیل سالم بودن این فرآورده و گرایش بیشتر به مصرف پنیر سفید ایرانی یا پنیر خامهای اثر مثبت و معنیدار و
متغیرهای شمار اعضای خانوار ،شمار افراد عالقهمند به مصرف پنیر و مبلغ پیشنهادی اثر منفی و معنیدار بر گرایش
به پرداخت افراد داشتهاند .لذا پیشنهاد میشود تا شرکتهای لبنی در کنار نشان تجاری کنونی ،به نشان تجاری
پنیر طبیعی ایرانی که در آن از شیر طبیعی استفاده شده باشد ،توجه کنند .چنانچه بتوانند با استفاده از نشان تجاری
پنیر طبیعی ،این اطمینان را در مصرف کنندگان ایجاد کنند که پنیر تولیدی از شیر طبیعی تولید شده است ،آن گاه
مصرفکنندگان حاضر به پرداخت مبلغ بیشتری نسبت به مبالغ کنونی در بازار خواهند بود.
طبقهبندی M31 ،L66 ،L22 ،L15 :JEL
واژههای کلیدی :قیمتگذاری کیفیتی ،پنیر طبیعی ،ارزشگذاری مشروط ،گرایش به پرداخت ،استان مازندران
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مقدمه
شییر و فرآوردههای آن همواره به عنوان یک ماده غذایی بسییار سودمند در تغذیه انسان مطرح
بوده و به تدریج که مواد تشییی دهندة آن شیناخته شیده و ارز های غذایی آن در شی های
مختلف پدیدار گشیته ،اهمی ویههای در سیدد غذایی روزانة خانوارها پیدا کرده اس ففرهنگی،
 .)1131در طول سیییانیان متمادی افشایش یم ی و حرک به سیییوی توسیی ه اقتصیییادی در
کشورهای مختلف یهان مویب تغییر ساختار دامداریهای سنتی به دامداریهای صن تی شده
اس  .در همین راستا صنایع و کارخانههای پرشماری در برای پاسخگویی به تقاضای رو به رشد،
تونید فرآوردههای متنوعتر برای همة اقشار یام ه ،بهداشتی کردن آنان و کمک به امر نگهداری
بیشیتر و بهینهتر فرآوردههای تونیدی ایجاد شید .با این حال بررسیی و مقایسه وض ی تونید و
عرضیة فرآوردههای ندنی در ایران و کشیورهای توس هیافته این حقیق را آشیار میسازد که با
ویود پیشیرف های فراوان در زمینه فناوری تونید صین ندنیا ،،کشور همننان فاصله زیادی
با آنان دارد .آمارهای ارائه شده نشان میدهند که عرضة سرانة شیر ایران در سال  1111م ادل
 55/5کیلوگرم به ازای هر فرد میباشد در حانی که عرضة سرانة شیر در یهان  51کیلوگرم ،در
کشییورهای اروپایی  141کیلوگرم ،در کشییورهای قارة آمرییا  171کیلوگرم و در ایاال ،متحدة
امرییا  153کیلوگرم به ازای هر فرد بوده اسییی فسیییازمان خواربار و کشیییاورزی مل متحد،0
 .)1115تونید شیر ایران در سال  1151م ادل  3311هشار تن برآورد شده اس  .اما در این بین
اسیتان مازندران با تونید  413/77هشار تن هفتمین استان تونیدکننده شیر و از استآنانی پیشرو
در تونید شیر بوده اس  ،در حانی که مصرف شیر و به طور کلی ندنیا ،نیش در این استان دارای
یایگاه ویههای در بین خانوارها اسیی فآمارنامه یهاد کشییاورزی .)1151 ،از اینرو تویه به امر
تونید و مصرف شیر و فرآوردههای ندنی در کشور بسیار اهمی دارد.
پنیر نیش بیه عنوان ییی از مه ترین فراوردة ندنی ییایگاه ویههای در تأمین مواد غذایی و تغذیه
افراد یام ه دارد .از اینرو با تویه به اینیه عمده پنیر مصییرفی کشییور تا پیش از سییال 1171
وارداتی بوده اسی  ،دون تویه خاصی به صن ندنیا ،نموده و با صدور مجوز برای واحدهای
تونید پنیر در سیراسیر کشیور مویب رشد تونید پنیر داخلی شده اس فآقاپور صداغی.)1137 ،
متأسیییفانه بسییییاری از کارخانههای تونید فرآوردههای ندنی در سیییالهای أخیر با چانشهای
بسییاری در بخش بازاریابی و فرو فرآوردههای خود روبهرو بودهاند .این مسئله افشون بر ایجاد
Food and Agriculture Organization of the United Nations
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مشییییال ،چندی ناشیییی از مصیییرف پایین ندنیا ،در خانوادهها ،امیان ادامه ف انی را برای
واحدهای تونیدی دشیییوار نموده که این امر تهدیدی برای اشیییتغال و تونید ،ه در بخش
دامپروری و ه در بخش صیینایع تددیلی فرآوردههای دامی به شییمار میآید فپیشبهار و خیری
نتاج فیروزیاه .)1151 ،هرچند که موارد مختلفی مدنی بر افشایش نامتناسییب و اندم مصییرف
فرآوردههای ندنی تأثیرگذار اسیی  ،اما این بررسییی در تال اسیی به تدیین ییی از مه ترین
دالی مطرح شیده در سیالهای اخیر بپردازد .با تویه به اینیه کارخانههای ف ال در این صن
در فرایند تونید فرآوردههای ندنی از تینیکها و رو های گوناگونی بهره میگیرند؛ در سالهای
اخیر باوری در میان خانوادهها پدید آمده اس که میتواند ییی از عام های موثر بر اندمبودن
افشایش مصرف فرآوردههای ندنی باشد .برخی خانوادهها بر این باورند که شرک های تونیدکننده
در تونید فرآوردههای ندنی به ویهه شییر ،ماس و پنیر از شیرخشک استفاده میکنند .به همین
دنی فرآوردههای حاوی شییییرخشیییک را بیارز میدانند .برخی م تقدند با تویه به اینیه
شییرخشیک بسیته به نوع اسیتفاده از آن ،بیشیتر به رو پاششی یا غلطیی تونید میشود ،در
مقایسیه با شییر تازه در فرآیندهای گرمایی دچار کاهش کیفی شده و پروتئینهای محلول آن
نیش دسی خو تغییرهایی بوده و تا حدودی تخریب میشود و از میشان ویتامینهای آن کاسته
خواهد شید و فرآورده ط پختگی به خود میگیرد .این باور به دور از دالی چندی اس که از
سیوی محققان و تونیدکنندگان برای مخانف بر رفتار مصیرفی تقاضاکنندگان تأثیرگذار خواهد
بود .از اینرو با تویه به توضیی های اشیاره شیده ،پهوهش پیشرو با هدف شیناسایی عام های
موثر بر گرایش به پرداخ مصیرفکنندگان پنیر برای اسیتفاده نیردن از شیییر خشک در تونید
آن انجام میگیرد.
تاکنون بررسییییهای مختلفی پیرامون عام های موثر بر گرایش افراد به مصیییرف فرآوردههای
ارگانیک در داخ و خارج از کشیور انجام شیده اس که از یمله میتوان به بررسی چینیسی و
همیاران 0ف ،)1111هارپر و ماکاتونی 2ف )1111و بوکسال و همیاران 3ف )1117اشاره کرد که در
بررسییهای یداگانة خود با استفاده از مدل الیی نشان دادهاند مصرفکنندگان نظر مساعدی
نسیید به فرآوردههای سییان دارند و ییی از مهمترین دالی عالقه آنان به این فرآوردههای،
ارگانیک ،سییان و بدون آف کش بودن و همننین ندود خطرپذیریهای زیانبار برای سییالمتی
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این نوع فرآوردههای نسییید به انواع متداول میباشییید .برخی دیگر مانند میالم و همیاران
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ف )1115و کوان و همیاران 2ف )1117در بررسییییهای خود در زمینة گرایش افراد به مصیییرف
فرآوردههای سان با استفاده از مدل الیی  ،عام هایی مانند تجربه پیشین مصرفی فرآوردههای
سییان و مقایسییه مسییتقی و همننین تدلیغا ،را از عام های تأثیرگذار در این زمینه م رفی
نمودهانید .همننین توریوسییین 3ف ،)1111داربی 6ف )1117و احمد و یوهدی 1ف )1113در
بررسییهای خود پیرامون عام های تأثیرگذار بر مصرف فرآوردههای ارگانیک و سان با استفاده
از رهیاف ارزشییگذاری مشییروو و مدل الیی دریافتند که خان ها ،مصییرفکنندگان یوانتر،
افراد با پیشیینه شیغلی یا تحصیلی در زمینه کشاورزی و افراد با گرایشهای باالی حفظ محیط
زیسی یشو مصرفکنندگان دارای دید مثد و در نتیجه عالقهمند به خرید فرآوردههای غذایی
ارگانیک و سییان با قیم باالتری عنوان شییدهاند .به باور شییفی و رنی 4ف )1111که به بررسییی
گرایش افراد به مصییرف فرآوردههای ارگانیک با اسییتفاده از مدل الیی پرداختهاند ،ارز های
غذایی ،اهمی سییالم فردی ،گرایشهای زیسی محیطی در کنار ویهگیهای فردی -ایتماعی
مصیرف کنندگان از قدی سن ،ینسی و سط و نوع تحصیال ،میتواند دیدگاه آنان را نسد
به فرآوردههای غذایی ارگانیک تح تأثیر قرار دهد .همنین حقیو و همیاران ف ،)1151در
بررسیی خود با اسییتفاده از رو ارزشییگذاری مشییروو و مدل الیی ترتیدی عام های مؤثر بر
گرایش به پرداخ نرخ افشوده بانقوه مصییرفکنندگان برای فرآوردههای غذایی سییان را در بین
کارکنان سیازمان یهاد کشیاورزی آذربایجان شیرقی بررسیی کردند و به این نتیجه رسیدند که
عام هایی چون درآمد افراد ،ب د خانوار ،گرایشهای حفظ محیطشیسیی  ،سییط اطالع افراد از
ویهگیهای فرآوردههای سان و خطرپذیری مواد غذایی زیاندار اثر مثد و م نیداری بر گرایش
به پرداخ آنان برای فرآوردههای غذایی سییان نسیید به انواع متداول نشییان میدهند .مافی و
همییاران ف )1151بیه برآورد میشان گرایش به پرداخ برای فرآورده خیار ارگانیک در اسیییتان
تهران و سییدشیها در اسییتان گیالن با بهکارگیری رهیاف ارز گذاری مشییروو و مدل الیی
پرداختنید .نتایج این بررسیییی نشیییان داد متغیر درآمد و پیشیییینة ابتال به سیییرطان در میان
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خویشییاوندان ،اثر مثد و م نیداری بر میشان گرایش به پرداخ خیار ارگانیک داشییتهاند .بری
نهاد و هوشمندان ف )1151میشان گرایش به پرداخ خرید سدشیهای سان شهروندان تهرانی را
با اسیتفاده از رو ارزشگذاری مشروو و مدل دومرحلهای هیمن بررسی کردند که نتایج نشان
داد نسد به قیم های بازاری ،میانگین گرایش به پرداخ برای افرادی که پاسخ مثد دادند،
برای هر کیلو برابر با  1111ریال بیشیتر بوده اس  .پیشبهار و همیاران ف )1151نیش بررسیای
را در مورد تأثیر پیش زمینة کشیاورزی در گرایش به پرداخ برای فرآوردههای غذایی سان در
شیهر تدریش با استفاده از رهیاف اثرگذاریهای درمانی و نمونهگیری از بین  131نفر از کارکنان
سییازمان یهاد کشییاورزی تدریش و  141نفر از افراد غیر مرتدط با کشییاورزی انجام دادند .گشر
کردند پیش زمینة دانش کشییاورزی در افراد اثر م نیدار و مثدتی بر احتمال گرایش به پرداخ
اضافی آنان برای فرآوردههای غذایی سان  ،نسد به انواع متداول دارد.
با تویه بررسییهای اشاره شده و از آنجا که تاکنون پهوهشی پیرامون عام های موثر بر گرایش
به پرداخ مصییرفکنندگان برای پنیر تونیدشییده از شیییر طدی ی در کارخانههای ندنی ،با نگاه
ویهه به تویه بیشیتر مصرفکنندگان به قیم یا کیفی پنیر در هنگام خرید انجام نشده اس ،
این بررسییی سیی ی بر آن دارد که با اسییتفاده از اطالعا ،گردآوری شییده از مصییرفکنندگان
شیهرسیتان باب استان مازندران این عام های را شناسایی کرده و این موضوع را تدیین کند که
مصیییرفکننیدگیان در هنگیام خرید از بین گشینههای کیفی و قیم پنیر به کدامیک اهمی
بیشییتری داده و حاضییرند در ازای خرید پنیر تونید شییده از شیییر طدی ی چه میشان پول اضییافه
پرداخ داشته باشند؟

روش تحقیق
برای ت یین مدل مناسیییب اندازهگیری گرایش به پرداخ  ،فرض شیییده که تابع مطلوبی یک
مصیرف کننده از اطمینان فرد در مورد اینیه در تونید پنیر مصرفی از شیر طدی ی استفاده شده
اسی  ،درآمد و دیگر ویهگیهای اقتصیادی – ایتماعی او ناشیی میشود؛ از اینرو میتوان تابع
مطلوبی فرد را به صور ،زیر نوش فهانمن:)1534 ،0
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در این رابطه هنگامی که مصرفکننده گرایش به پرداخ داشته باشد h ،برابر با یک بوده و در
غیر اینصور ،برابر با صفر خواهد بود .همننین  Yو  Sنیش به ترتیب بیانگر درآمد فرد و دیگر
ویهگیهای اقتصیادی  -ایتماعی وی شیام ینسیی  ،تحصییال ،،فاصله تا مرکش خرید ،میشان
تقاضییای ماهیانه ،قیم پنیر ،شییمار اعضییاخ خانوار ،متغیرهای مجازی مرکش خرید ،عل خرید،
اونوی بندی بین قیم و کیفی  ،گرایش به مصیییرف نوع خان پنیر و عالقه به مصیییرف پنیر
میباشید .این رهیاف بر این فرض اسیاسی استوار اس که فرد از تابع مطلوبی خود آگاه بوده
اما اقتصاددانان از تابع مطلوبی افراد اطالعا ،کافی در دس ندارند ،بنابراین از دید اقتصاددانان
تابع مطلوبی افراد به شی زیر میباشد فهانمن:)1534 ،
u  h, Y ; S   v  h, Y ; S    h

ف)1

براین پیاییه ،تیابع مطلوبی افراد یک متغیر تصیییادفی با میانگین ) v(0بوده که مطلوبی
غیرمسییتقی را نیش نشییان میدهد؛ همننین   hنیش یشخ اخالل تصییادفی با میانگین صییفر و
واریانس ثاب میباشییید .چناننه این اطمینان به مصیییرفکننده داده شیییود که در تونید پنیر
مصیرفیا از شییر طدی ی استفاده خواهد شد و در ازای آن شرک تونیدکننده مدلغ  Aریال
را به قیم تمام شییدة آن بیافشاید؛ در اینصییور ،اگر فرد گرایش به پرداخ داشییته باشیید،
میتوان نوش فپارم و نومیس:)1557 ،0
ف)1

v 1, Y  A; S   1  v  0, Y ; S    0

از این رو ،احتمال گرایش به پرداخ فرد و عدم آن را به ترتیب میتوان بهصور ،زیر بیان نمود
فپارم و نومیس:)1557 ،
فP1  Pr Willingness to pay  Pr v 1, Y  A; S   1  v  0, Y ; S    0  )4

ف)5

P0  1  P1

در رابطیههای باال  P1و  P0به ترتیب بیانگر احتمال گرایش به پرداخ و نداشیییتن گرایش به
پرداخ میباشیید .اگر  برابر با   0  1 فبه دنی ویهگیهای   hمیانگین  برابر با صییفر
خواهید بود) و  F  0 نیش بیانگر تابع توزیع تجم ی  باشییید ،احتمال گرایش به پرداخ را

میتوان به صور ،زیر نشان داد فپارم و نومیس:)1557 ،
Park and loomis
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)P1  F (Δv

ف)7
که در آن یشخ  Δvتفاضی مطلوبی های غیرمسییتقی در حان گرایش به پرداخ و نداشییتن
گرایش به پرداخ را نشان داده و میشان آن برابر اس با فپارم و نومیس:)1557 ،
ف)7
v  v (0, Y ; S )   0  v (1, Y  A; S )  1
) v  v (0, Y ; S )  v (1, Y  A; S )  ( 0  1
ف)3
v  v (0, Y ; S )  v (1, Y  A; S )  
ف)5
با تویه به اینیه در این پهوهش متغیر وابسییته با انتخاد دوتایی ت یین میشییود ،الزم اسیی از
یک مدل کیفی اسییتفاده شییود فهانمن1554 ،؛ نی .)1557 ،از اینرو به منظور بررسیییی تأثیر
متغیرهای توضییییحی مختلف بر میشان گرایش به پرداخ مصیییرفکنندگان فرآورده پنیر برای
اسیتفاده از شییر طدی ی در تونید آن از مدل رگرسییونی نویی  0استفاده شد .بنابراین با فرض
ویود توزیع نجستیک 2میتوان نوش فهانمن:)1534 ،
ف)11

1

P1  F  v   1  exp  v    1  exp  (   A   Y   S )  
1

که ) F (Δvتابع توزیع تجم ی با یک اختالف نجسیتیک اسیتاندارد اسی و ب ضی از متغیرهای

اقتصیادی – ایتماعی را شیام میشود  ،  .و  فراسنجههای انگوی نویی هستند که با

استفاده از رو

حداکثر درس نمایی 3قاب برآورد میباشد فنهتونن و همیاران.)1111 ،6

ییی از هدفهای مه در برآورد مدل نویی  ،پیشبینی اثرهای تغییر در متغیرهای توضیییحی
بر احتمال پذیر مدلغ پیشینهادی توسط فرد  iام اس  .نذا اگر احتمال اینیه هر فرد مصاحده
شونده مدلغ پیشنهادی را بپذیرد ،به صور ،رابطه زیر باشد:
ف)11

1





Pi  F ( X i* )  1  exp X i 
*

که در آن * X iمتغیرهای توضیحی اس و  فراسنجههایی هستند که باید برآورد شوند .برای
ارزیابی اثرهای تغییر در هر یک از متغیرهای مسییتق ف  ) X ikمدل بر احتمال پذیر مدلغ
پیشینهادی ،باید از رابطة باال مشیتق یشئی گرفته شود .این رابطه اثر نهایی مربوو به هریک از
متغیرهای توضیحی را نشان میدهد فماداال :)1551 ،1
1

Logit
Logistic
3
Maximum likelihood method
4
Lehtonen & et al
5
maddala
2
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P
exp X i 
ME  i 
*
X ik
1  exp X i 
*

ف)11

k

2





که  kفراسینجه متغیر مسیتق  kام میباشد .میشان اثر نهایی ،بیانگر میشان تغییر در احتمال
پذیر مدلغ پیشیینهادی به ازای یک واحد تغییر در هر یک از متغیرهای توضیییحی میباشیید.
آنگاه با داشیتن مشتقا ،یشئی ،کششپذیری متغیر توضیحی  kام که بیانکننده درصد تغییر
در احتمیال پیذیر مدلغ پیشییینهیادی بیه ازای تغییر یک درصیییدی در هر یک از متغیرهای
توضیحی اس  ،از رابطه زیر به دس میآید.
ف)11


X
  ik
2 k
P
 i




X *
 exp i
ei  
X i*
 1  exp



همانطور که در رابطه باال مشیییاهده میشیییود کشیییشپذیری متغیرها ثاب ندوده و به مقادیر
متغیرهای توضیییحی به کار رفته در مدل بسییتگی دارند فیاج و همیاران .)1533 ،0الزم به ذکر
اسییی که آزمون هایی به منظور اطمینان از برقراری فرضهای کالسییییک شیییام ه خطی و
واریانس ناهمسانی بر روی مدل مورد نظر انجام پذیرفتند.
آمار و اطالعا ،مورد نیاز در این بررسیی با تیمی پرسییشیینامه در سییال  1154از یام ه آماری
مصیرفکنندگان فرآورده پنیر در شیهرسیتان باب اسیتان مازندران گردآوری شد .در بخش اول
پرسشنامه از پاسخدهندگان در مورد ویهگیهای اقتصادی و ایتماعی آنان پرسش شد .در بخش
دوم در مورد عام های مختلف موثر بر مصرف پنیر پرسشهایی مطرح شد .برای بررسی اهمی
عیام های موثر بر مصیییرف پنیر از دیدگاه پاسیییخدهندگان بر پایة اطالعا ،بهدسییی آمده از
پرسشنامه مقدماتی آغاز  11عام کیفی  ،نوع پنیر ،نوع بستهبندی ،بهداشتی بودن پنیر ،تاریخ
تونید و انقضییاخ ،شییی یاهری فروشییگاه ،قیم پنیر ،میشان و چگونگی تدلیغا ،تونیدکنندگان،
پیشیینه مصیرف انواع پنیر در خانواده و توصییه پششییان به عنوان عام های اصییلی شییناسایی
شیدند .آنگاه در پرسیشینامة نهایی از پاسیخدهندگان خواسیته شد تا بر پایة طیف نییر ،پنج
دریهای ،خیلی ک فبا امتیاز  ،)1ک فبا امتیاز ،)1میانگین فبا امتیاز ،)1زیاد فبا امتیاز )4و خیلی
زیاد فبا امتیاز )5میشان اهمی هریک از گشینهها را مشخص کند .سپس میانگین نمرة هر عام
به منظور شیناسیایی مه ترین عام های محاسیده شد .و در نهای در بخش سوم پرسش اصلی
Judge et al
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تحقیق فدر مورد پذیر یا پذیر نیردن مدانغ پیشینهادی) به صور ،انتخاد دوگانه دوب دی
مطرح شید .در آغاز برای انتخاد درصد افشایش قیم  ،در پرسشنامة مقدماتی از پاسخدهندگان
خواسیته شد تا درصدهای پیشنهادی خود را برای افشایش قیم پنیر تونید شده از شیر طدی ی
ارائه کنند .پس از آن میانة درصدهای پیشنهادی به عنوان پیشنهاد آغازین در پرسشنامة نهایی
انتخاد شیده و پرسش آغازیی به این صور ،مطرح شد که آیا مای هستید در صور ،اطمینان
از طدی ی بودن شیییر مصییرفی در فرآیند تونید پنیر تونیدکنندگان 11 ،درصیید به قیم کنونی
پنیر در بازار بیافشایند؟ در صورتی که پاسخگو به این پرسش پاسخ منفی دهد ،پیشنهاد پایینتر
ف 5درصید) ارائه میشیود و در صیور ،پاسیخ مثد به پیشینهاد نخسی  ،پیشیینهاد باالتر ف 15
درصد) ارائه میشود.
برای انتخاد حج نمونه به کمک اطالعا 11 ،پرسشنامه مقدماتی از فرمول مایی و کارسون1
ف )1535استفاده شده که به صور ،زیر میباشد.
ف)14

CV 2t 2
n
d2

در فرمول باال  CVضییریب تغییرهای بیشییترین گرایش به پرداخ هر فرد به منظور افشایش
قیم پنیر تونید شییده از شیییر طدی ی فکه از تقسییی میشان انحراف م یار بر میانگین متغیر به
دسییی می آیید) t ،و  dبه ترتیب میشان بحرانی آمارة  tاسیییتیودن و دق اندازهگیری می
باشیند .در این بررسیی میشان دق اندازهگیری برابر با  1/15در نظر گرفته شد که در آن میشان
بحرانی آمارة  tاسییتیودن  1/57میباشیید .حج نمونه نهایی برابر با  117به دسیی آمد که با
رو نمونهگیری تصیادفی سیاده تیمی شد .در نهای با بررسی و حذف مشاهدههای نامناسب
با اسیتفاده از اطالعا 111 ،پرسیشنامه به تجشیه و تحلی پرداخته شد .همننین برای تجشیه و
تحلی دادهها از نرمافشارهای  Spss21و  Shazam 9استفاده خواهد شد.

نتایج و بحث
به منظور دسیییتیابی به هدفهای مورد نظر در این بررسیییی در آغاز ویهگیهای اقتصیییادی و
ایتماعی پاسیخگویان بررسیی شید .نتایج آماری بدس آمده از بررسی  111پرسشنامة تیمی
شیده در یدول ف )1گشار شیده اسی  .برابر بررسییهای انجام شیده در این بررسی  117نفر
فحدود 73درصیید) از پاسییخگویان را مردان و  74نفر فحدود  11درصیید) آن را زنان تشیییی
Mitchell and Carson

1
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دادهاند .میانگین سینی پاسخدهندگان  41/11سال با انحراف م یار  11/45میباشد که پیرترین
فرد  71سال و یوانترین فرد پاسخگو  11سال داشتهاند.
جدول ( )1ویژگی های اجتماعی و اقتصادی مصاحبه شوندگان
متغیر ها

میانگین

انحراف م یار

بیشترین

سن
تحصیال،
شمار اعضای خانوار
درآمد خانوارفریال)
میشان خرید پنیر در ماه فگرم)
فاصله از مرکش خرید فمتر)

41/11
11/73
1/54
17411441
1117/31
51/35

11/45
5/54
1/517
7745115
447/341
74/533

71
11
7
51111111
4111
511

حداق
11
1
1
7111111
511
11

مندع :یافتههای تحقیق

با تویه به نتایج کمترین سیط سواد مربوو به فردی بدون تحصیال ،بوده و تحصی کردهترین
فرد نیش دارای مدرم دکتری بوده اس ی  .در این بین  17نفر ف 3درصیید) آنان بدون تحصیییال،،
 41نفر ف 11درصید) دارای تحصییال ،زیر دیپل  53 ،نفر ف 15درصد) دارای تحصیال ،دیپل و
کاردانی؛ و  53نفر ف 15درصید) دارای تحصییال ،کارشیناسی و  17نفر ف 11درصد) تحصیال،
کارشیناسیی ارشید و دکتری می باشند .همننین  55/5درصد از پرسششوندگان صدحانه را در
شییروع روز کاری خود می میکنند و  11نفر ف 5/5درصیید) به عل بیماری امیان اسییتفاده و
مصیرف پنیر را ندارند.در قسیم ب دی به بررسی میشان اهمی ده عام موثر بر مصرف پنیر از
دیدگاه مصیرفکنندگان پرداخته شید .پس از تجشیه و تحلی اطالعا ،،نتایج به دس آمده در
یدول ف )1گشار شده اس .
جدول ( )2نتایج بررسی اهمیت عاملهای مختلف موثر مصرف پنیر
عام های
کیفی
نوع پنیر
نوع بسته بندی
بهداشتی بودن
تاریخ تونید و انقضا
شی یاهری فروشگاه
قیم
تدلیغا،
پیشینه مصرف
توصیه پششیان

مندع :یافتههای تحقیق

خیلی زیاد
155
11
7
171
171
7
55
1
11
77

زیاد
41
111
75
13
13
54
11
11
111
35

میانگین
1
73
37
1
1
35
51
117
73
11

ک
1
3
15
1
1
43
15
51
11
5

خیلی ک
1
1
7
1
1
7
1
11
1
1

میانگین نمره از  5نمره
4/75
1/71
1/14
4/35
4/37
1/11
1/74
1/71
1/47
4/17
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بر مدنای نتایج از میان عام هایی که پرسش شد بیشترین امتیاز را تویه به تاریخ تونید و انقضا
پنیر کسیب کرده اسی  ،نذا پاسخگویان بر این باورند که این عام بیشترین تأثیر را در انتخاد
پنیر دارد .پس از آن ،میشان اهمیتی که افراد به بهداشیتی بودن فرآورده میدهند و کیفی پنیر
در رده های دوم و سییوم قرار گرفتهاند .از بین عام های بیان شییده کمترین اهمی از نظر
پاسخدهندگان مربوو به شی یاهری فروشگاهها میباشد.
با تویه به پرسشهای مطرح شده در پرسشنامه به منظور ت یین میشان گرایش افراد به افشایش
قیم پنیر در صییور ،اسییتفاده از شیییر طدی ی در تونید این فرآورده و پس تجشیه و تحلی بر
روی اطالعا ،نتایج آن در یدول ف )1ارائه شده اس .
جدول ( )3وضعیت گرایش به پرداخت مصرف کنندگان
وض ی پذیر
پذیر

پیشنهاد

ندود پذیر
یمع

شرح
شمار
درصد
شمار
درصد
شمار
درصد

پیشنهاد پایین
ف 5درصد)
15
14/41
1
1/11
11
15/41

پیشنهاد میانی
ف 11درصد)
171
34/53
11
15/41
111
111

پیشنهاد باال
ف 15درصد)
111
54/71
71
15/35
171
34/53

مندع :یافتههای تحقیق

همانطوری که مالحظه میشییود  11نفر ف 15/41درصیید) نخسییتین پیشیینهاد را نپذیرفتند و
گرایشیی برای پرداخ  11درصد افشایش قیم برای استفاده از پنیر تونید شده از شیر طدی ی
نداشیتند 171 .نفر ف 34/53درصید) آن را پذیرفتند .هنگامی که پیشنهاد پایین ف 5درصد) ارائه
شید  1نفر ف 1درصید) پیشنهاد دوم را نپذیرفتند و بیان کردند که پیشنهاد پایینتری ارائه شود
در حانی که  15نفر ف  14/41درصیید) آن را پذیرفتند .آن گروه از پاسییخگویان که نخسییتین
پیشنهاد ف 11درصد) را پذیرفتند در گروه پیشنهاد باال قرار گرفتند که آیا حاضر به پرداخ 15
درصیید افشایش قیم برای اسییتفاده از پنیر تونید شییده از شیییر طدی ی هسییتند یا خیر؟ 111
پاسییخگو ف 54/71درصیید) پیشیینهاد سییوم را پذیرفته  71نفر ف 15/35درصیید) این پیشیینهاد را
نپذیرفتند.
در نهای به منظور دستیابی به هدف اصلی بررسی فبررسی عام های موثر بر گرایش به پرداخ
شهروندان مازندرانی برای استفاده از شیر طدی ی در تونید پنیر) پیش از برآورد مدل نویی
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آزمون همخطی بین متغیرهای وارد شده در مدل انجام شد که نتایج گویای این بودند همخطی
بین این متغیرها ویود ندارد و پس از این آزمون ،مدل نویی برآورد شد .یا تویه به نتایج به
دس آمده از برآورد مدل نویی و با نظر به یدول ف )4مالحظه میشود که  11مورد از
ضریبهای برآورد شده از بین ک متغیرهای وارد شده در مدل در سط احتمال  11درصد
م نیدار میباشند .درصد صح پیش بینی صحی در مدل و آماره درس نمایی گویای آن اس
که مدل برآوردی توانسته اس درصد شایان پذیرشی از مقادیر وابسته را با تویه به متغیرهای
توضیحی پیش بینی نماید .به عدارتی حدود  51درصد پاسخگویان گرایش به پرداخ پیش بینی
شده بله یا خیر را با ارائه نسدتی بسیار مناسب با اطالعا ،،به درستی اختصان داده اند .همننین
آمارههای ماداال 1و آماره بیشترین درس نمایی ف )LRنیش مؤید م نیداری مناسب انگوی
برآوردی اس .
همان گونه که مالحظه میشود سط م نیداری  L.Rدرسط یک درصد میباشد.در ادامه به
تفسیر کشش در میانگین و اثر نهایی برای هریک از متغیر های دارای ضریب م نیدار در مدل
پرداخته میشود.
جدول ( )4برآورد عاملهای مؤثر بر گرایش به پرداخت مصرفکنندگان (مدل لوجیت)
نماد
متغیر

شرح متغیر

ضریب برآورد
شده

ارز
آماره t

کشش در
میانگین

اثر نهایی

c
sex
age
edu
dis
dem
pri
fam
inc
bff
nut
poq
tch

ضریب ثاب
ینسی فمرد= ،1زن=)1
سن
شمار سالهای تحصی
میشان فاصله تا مرکش خرید
میشان تقاضای ماهانه
قیم هرگرم پنیر
شمار اعضای خانوار
درآمد خانوار
متغیر مجازی مرکش خرید
عل خرید
اونوی بندی بین کیفی و قیم
گرایش به مصرف نوع خان پنیر

1/151
1/175
-1/115
***1/111
-1/114
***1/1111
*1/177
*-1/455
**1/15×11-7
*1/574
*1/575
*1/477
*1/531

1/311
1/147
-1/111
1/131
-1/115
4/115
1/355
-1/751
1/175
1/317
1/311
1/117
1/571

--1/111
-1/171
1/117
-1/113
1/177
1/113
-1/174
1/111
1/113
1/111
1/141
1/141

--1/111
-1/111
1/115
1/1111
1/1111
1/117
-1/111
1/53×11-7
1/141
1/141
1/174
1/141

Maddala

1
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ادامه جدول ( )4برآورد عاملهای مؤثر بر گرایش به پرداخت مصرفکنندگان (مدل لوجیت)
dic
bid

عالقه به مصرف پنیر
درصد پیشنهادی اقشایش قیم

**-1/171
**-34/745

-1/174
-7/55

-1/115
-1/455

-1/151
-1/117

Likelihood Ratio Statistic (L.R. Statistic) = 111/111
Percentage of Right Prediction = 1/511
Maddala R-Square= 1/4437
*** و** و* به ترتیب م نی داری در سط یک و پنج وده درصد
مندع :یافتههای تحقیق

همان طور که در یدول ف )4مشاهده میشود ،متغیر تحصیال ،اثر مثد و م نیداری در سط
یک درصید ،بر پذیر پیشینهاد افشایش قیم برای اسیتفاده از پنیر تونید شده از شیر طدی ی
خواهد داشیی  .بر پایه اثر نهایی متغیر تحصیییال ،،با افشایش هر سییال به سییالهای تحصییی
بازدیدکنندگان ،احتمال پذیر درصییدهای پیشیینهادی افشایش قیم توسییط مصییرف کننده
م ادل  1/15واحد افشایش خواهد یاف  .از این رو میتوان بیان کرد که افراد با تحصیییال ،باالتر
گرایش بیشیتری به پرداخ هشینة مازاد به منظور خرید پنیر تونید شیده از شیر طدی ی دارند.
همننین کشیییش در میانگین متغیر میشان تقاضیییای ماهیانه که دارای اثر مثد و م نیدار بر
احتمال پذیر بوده اسیی برابر با  1/177اسیی که به م نی افشایش  1/177درصییدی میشان
احتمال پذیر در ازای یک درصیید افشایش در میشان تقاضییای ماهیانه پنیر اسیی  .کشییش در
میانگین متغیرهای قیم هر گرم پنیر و درآمد خانوار که دارای اثر مثد و م نیدار بر احتمال
پذیر هسیتند به ترتیب برابر با  1/133و  1/1برآورد شده اس  .این نتیجه بیانگر این حقیق
اس ی که مصییرفکنندگان با میشان تقاضییای باالتر با تویه به تأثیرگذاری بیشییتر پنیر در س یدد
غذایی خانوار اهمی بیشیییتری برای طدی ی بودن پنیر قائ هسیییتند .همین طور کشیییش در
میانگین متغیرهای شیمار اعضیای خانوار و شیمار اعضای عالقهمند به مصرف پنیر که دارای اثر
منفی و م نیدار بودهاند م ادل  1/17و  1/115برآورد شییده اسیی  .بدین م نی که خانوارهای
دارای یم ی بیشیتر و همننین خانوارهایی که دارای افراد بیشتری هستند که به مصرف پنیر
عالقه دارند ،اهمی بیشیتری نیش به کیفی و سالم پنیر مصرفی خود داده و حاضرند در ازای
استفاده از شیر طدی ی در تونید پنیر مدلغ باالتری را بپردازند.
ضیریب برآوردی متغیر پیشینهاد دارای عالم منفی بوده اسی که نشاندهندة کاهش احتمال
پذیر در ازای افشایش درصیدهای پیشینهادی میباشید .با تویه به کشیش متغیر پیشنهاد ،با
افشایش هر یک درصیدی به درصدهای پیشنهادی ،احتمال پذیر م ادل  1/455درصد کاهش
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می یابد .همننین اثر نهایی برای این متغیر 1/117میباشیید .این رق را میتوان به این صییور،
تفسییر کرد که  1واحد افشایش در درصد پیشنهادی منجر به کاهش  1/117واحدی در احتمال
پذیر درصدهای پیشنهادی توسط مصرفکنندگان میشود.
از سوی دیگر با تویه به مشی بودن تفسیر کشش برای متغیرهای مجازی ،اثر نهایی مربوو به
این متغیرها تقسیر میشود .به عنوان مثال با تویه به اثر نهایی برآورد شده برای متغیر مجازی
اهمی بیشییتر افراد به کیفی نسیید به قیم نشییان میدهد فافرادی که به کیفی اهمی
بیشییتر میدهند عدد یک و افرادی که به قیم اهمی بیشییتری میدهند عدد صییفر) که اگر
افراد به کیفی پنیر بیشییتر از قیم آن اهمی میدهند در صییورتی که دیگر عام های ثاب
فرض شییوند ،احتمال پذیر افشایش قیم به میشان  1/174واحد افشایش مییابد .همننین در
صورتی که افراد به سان بودن پنیر بیشتر از تأثیر در رشد فرزندان  ،ارزان بودن ،ارز غذایی و
دوسی داشیتن پنیر اهمی دهند  ،میشان احتمال پذیر درصدهای پیشنهادی افشایش قیم
پنیر توسییط آنان م ادل  1/141واحد افشایش مییابد .به همین ترتیب و با تویه به اثر مثد و
م نیدار گرایش بیشتر افراد به مصرف پنیر سفید ایرانی و پنیر خامهای ،احتمال پذیر افرادی
که به مصیرف این دو فرآورده بیشیتر از انواع دیگر پنیر عالقه دارند  1/141واحد بیشتر از دیگر
افراد اسی  .این موضیوع میتواند به دنی مصرف بیشتر این دو نوع پنیر در خانوارها باشد .برابر
بررسیی های انجام شده  47درصد خانوار ها این دو نوع پنیر را به عنوان پنیرهای پر مصرف در
خانواده خود بیان کردهاند و به همین دنی به سییالم آنان اهمی بیشیییتری میدهند .همین
طور احتمال پذیر توسط افرادی که عالقه بیشتری به خرید از دامدار دارند و از دامدار به طور
مسییتقی خریداری میکنند به میشان  1/141واحد نسیید به افرادی که خرید خود را از دیگر
عام های بازار انجام میدهند افشایش خواهد یاف  .بدین م نی که افرادی که گرایش بیشیییتری
به خرید پنیر دامدار دارند انتظار دارند که پنیر خریداری شده از دامدار دارای سالم و کیفی
باالتر در مقاب پنیرهای تونید شده در کارخانههای ندنی باشد و در مقاب این افشایش کیفی و
قیم حاضرند قیم باالتری را ه بپردازند.
پس از برآورد میدل نوییی میشان انتظیاری میانگین گرایش به پرداخ مصیییرفکنندگان در
صیور ،خرید پنیر تونیدشیده از شیر طدی ی با استفاده از انتگرالگیری عددی در محدودة صفر
تا پیشیینهاد بیشییترین محاسییده شیید و در نهای مشییخص شیید که مصییرفکنندگان کیفی گرا
حاضرند به طور میانگین با  14/54درصد و مصرفکنندگان قیم گرا به طور میانگین با 14/77
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درصید افشایش قیم نسد قیم حال حاضر پنیر ،پنیر تونید شده از شیر طدی ی را خریداری
کنند .این موضییوع در کنار نتیجهای که در یدول ف )1به دسیی آمده اسیی مدنی بر این که
مصرفکنندگان اهمی بیشتری به کیفی پنیر نسد به قیم آن میدهند بیانگر این حقیق
اسی که با افشایش در کیفی پنیرهای تونیدی مانند اسیتفاده از شیر طدی ی در تونید آنان در
کنار افشایش مطلوبی مصییرفکنندگان ،سییود تونیدکنندگان نیش افشایش مییابد .همانطور که
مالحظه میشیود استفاده از شیر طدی ی در تونید پنیر منجر به افشایش همشمان سودمندیهای
تونیدکنندگان و مصرفکنندگان خواهد شد.

نتیجهگیری و پیشنهادها
هدف اصییلی این بررسییی ارزیابی عام های موثر بر گرایش به پرداخ مصییرفکنندگان پنیر در
ازای اسییتفاده از شیییر طدی ی در فرآیند تونید پنیر توسییط کارخانههای ندنی بوده اس ی  .همان
طور کیه نتیایج نشیییان دادنید کیه اهمیی بیشیییتر بیه کیفی در مقاب قیم پنیر از دیدگاه
مصیرفکنندگان ،تحصییال ،،میشان تقاضای ماهانه ،قیم هر گرم پنیر ،درآمد خانوار ،خرید از
دامدار ،خرید پنیر به دنی سیان بودن این فرآورده و گرایش بیشتر به مصرف پنیر سفید ایرانی
یا پنیر خامهای اثر مثد و م نیدار و متغیرهای شیمار اعضیای خانوار ،شمار افراد عالقهمند به
مصیییرف پنیر و مدلغ پیشییینهادی اثر منفی و م نیدار بر گرایش به پرداخ افراد داشیییتهاند.
همننین مشیخص شد که مصرفکنندگان کیفی گرا حاضرند به طور میانگین با  14/54درصد
و مصیرفکنندگان قیم گرا به طور میانگین با  14/77درصید افشایش قیم نسد قیم حال
حاضیر پنیر ،پنیر تونید شده از شیر طدی ی را خریداری کنند .بدین م نی که با استفاده از شیر
طدی ی در تونیید پنیر و در نتیجیه افشایش کیفیی آن ،همشمان سیییود تونیدکننده و مطلوبی
مصرفکننده افشایش خواهد یاف .
با تویه به اینیه بسییاری از افراد به کیفی بیشتر از قیم پنیر اهمی میدهند و این موضوع
تأثیر مثد بر گرایش به پرداخ آنان دارد ضرور ،دارد شرک های ندنی بدون تغییر محسوس
در کیفی فرآوردهشییان ،قیم آن را افشایش ندهند و در کنار افشایش قیم به افشایش کیفی
فرآورده تونیدی خود نیش بپردازند تا در نتیجة آن تقاضییای فرآوردهشییان در یام ه و سییود به
دسی آمده آنان افشایش یافته و به مطلوبی مصییرفکننده نیش افشوده شییود .همننین ضییرور،
دارد شییرک ها مناطقی که مصییرفکنندگان آن گرایش بیشییتری به کیفی فرآوردههای ندنی
دارند را شناسایی و آنگاه با تویه به گرایش افراد به پرداخ مدلغ بیشتر در ازای کیفی بهتر،
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فرآوردههای با کیفی بهتر تونید کنند .با تویه به گرایش باالی افراد به مصیرف پنیر تونیدشده
از شیییر طدی ی الزم اس ی شییرک های ندنی در کنار نشییانهای کنونی ،به نشییان تجاری پنیر
طدی ی ایرانی تونید شیده از شییر طدی ی تویه کنند .به طوری که چناننه بتوانند با استفاده از
نشییان تجاری پنیر طدی ی ،این اطمینان را در مصییرف کنندگان ایجاد کنند که پنیر تونیدی از
شیر طدی ی تونید شده اس  ،آن گاه مصرفکنندگان حاضر به پرداخ مدلغ بیشتری نسد به
مدانغ کنونی در بازار پنیر خواهند بود.
گرایش بیشیییتر افراد بیا تحصییییال ،بیاالتر نشیییان از تأثیر افشایش آگاهی و اطالعا ،افراد در
تصیمی گیریهایشیان دارد .با تویه به این موضیوع تآکید بر این اسی  ،با استفاده از رسانههای
گروهی و ارتداو یم ی ،در راسییتای افشایش سییط آگاهی و اطالعا ،افراد در ارتداو با افشایش
مصییرف فرآوردههای ندنی سییان و با کیفی اقدام شییود .با تویه به تأثیر مثد متغیر درآمد بر
پذیر افراد ضیروری اسی که کارخانههای تونید ندنیا ،با تونید فرآوردههای با کیفی بسیار
باال ،سیییان  ،با طراحی زیدا و بازاریابی مناسیییب ،تقاضیییای پنیر افراد با درآمد باال را به سیییم
فرآوردههای خود هدای کنند.
با تویه به اینیه افرادی که عالقه بیشییتری به مصییرف پنیر سییفید ایرانی و پنیر خامهای دارند،
گرایش بیشیییتری بیه پرداخ مدلغ باالتر در ازای خرید پنیر سیییان و با کیفی دارند ،تایجاد
میکند کارخانههای تونیدی ندنیا ،در کیفی و سییالم پنیرهای سییفید ایرانی و پنیر خامهای
خود را با اسیتفاده از شیر طدی ی افشایش دهند تا در نتیجة آن رضای مصرفکنندگان را بیش
از پیش یلب کرده و فرو فرآوردههای خود را با قیم های باالتر ،افشایش دهند.
اطمینان از سییالم فرآورده پنیر اهمی به سییشایی در بین مصییرفکنندگان دارد به طوری که
مشیخص شید ،افرادی که به سالم پنیر در مقایسه با دیگر عام های تأثیرگذار بر مصرف پنیر
اهمی بیشیییتری میدهند ،گرایش بیشیییتری به پرداخ قیم های باالتر به منظور خرید پنیر
تونید شیده از شیر طدی ی دارند .نذا کارخانهها باید با افشایش کیفی و سالم فرآورده تونیدی
خود و ایجاد آگاهی و اطمینان خاطر از سیالم پنیر تونیدی خود نشد مصرفکنندگان از طریق
بازاریابی و تدلیغا ،بهتر ،تقاضای مصرفکنندگان را به سم فرآوردههای خود هدای کنند.
با تویه به تأثیر منفی افشایش درصدهای پیشنهادی افشایش قیم کارخانههای تونیدی پنیر در
کنار اهمی به سالم فرآورده خود و استفاده بیشتر از شیر طدی ی در تونید پنیر ،با تمهیداتی
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قیم ها را نیش متناسب با افشایش کیفی و رضای و توانایی مانی مصرفکنندگان افشایش دهند
و از افشایش بیش از حد قیم پرهیش کنند.
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