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بب تَجِ بِ ایي کِ اهزٍسُ فزٍضگبُ ّبی هَاد غذایی در حبل تَسؼِ ّستٌد، فزٍضگبُ ّبی هَاد غذایی ببید دارای  

ع هَاد غذایی بب تٌَع سیبد بزًد ّن چٌیي ضزایط هتوبیشی ببضٌد کِ ًظز خزیداراى را جلب کٌٌد اس جولِ ٍجَد اًَا

ٍیژگی ّبی هحیطی ٍ هحل قزارگیزی، تبسگی هَاد بسیبر حبئش اّویت است ٍ هیشاى رقببتی بَدى ایي فزٍضگبُ ّب را 

بزرسی تبثیز ببساریببی رسبًِ اجتوبػی، هسئَلیت اجتوبػی ضزکت، تزفیغ  افشایص دادُ است. ّدف اصلی ایي تحقیق

ٍضگبُ بز حفظ هطتزی بب هیبًجی گزی ارسش ادراک ضدُ  در فزٍضگبُ ّبی سًجیزُ ای  فزٍش ٍ هحیط فز

ارسش ادراک ضدُ بز حفظ حبضز ػببرتٌد اس تأثیز  تحقیق در ضدُ ّبی هطزح فزضیِهَادغذایی ضْز رضت است. 

 ضدُ، تأثیزببساریببی رسبًِ اجتوبػی بز حفظ هطتزی،هطتزی، تأثیزببساریببی رسبًِ اجتوبػی بز ارسش ادراک 

هسئَلیت اجتوبػی ضزکت بز تأثیزگزی ارسش ادراک ضدُ،  ببساریببی رسبًِ اجتوبػی بز حفظ هطتزی بب هیبًجیتأثیز

هسئَلیت اجتوبػی ضزکت بز حفظ تأثیزارسش ادراک ضدُ، تأثیز هسئَلیت اجتوبػی ضزکت بز حفظ هطتزی، 

بز حفظ ÷تزفیغ فزٍش تأثیز تزفیغ فزٍش بز ارسش ادراک ضدُ، تأثیز زی ارسش ادراک ضدُ، گ هطتزی بب هیبًجی

گزی ارسش ادراک ضدُ، تأثیز هحیط فزٍضگبُ بز ارسش ادراک  هطتزی، تأثیز تزفیغ فزٍش بز حفظ هطتزی بب هیبًجی

گزی ارسش ادراک ضدُ  جیضدُ، تأثیزهحیط فزٍضگبُ بز حفظ هطتزی، تأثیز هحیط فزٍضگبُ بز حفظ هطتزی بب هیبً

 هٌظَر بِ است. بَدُ هیداًی ّب دادُ گزدآٍری رٍش است. کبربزدی ّدف ًَع تحقیق حبضز بزاسبساست.

جبهؼِ آهبری تحقیق حبضزخزیداراى فزٍضگبُ ّبی  هَاد  .است ضدُ استفبدُ پزسطٌبهِ ابشار اس اطالػبت گزدآٍری

 رٍش ًِ اس فزهَل کَکزاى بزای جبهؼِ ًبهحدٍد بِ دست آهد.ًفز بِ ػٌَاى حداقل ًوَ 673.غذایی در ضْز ّستٌد

است. سطح تحلیل فزدی بَدُ کِ ٍاحد هَرد تحلیل  بَدُ دستزس در غیزاحتوبلی حبضز تحقیق در بزداری ًوًَِ

 پزسطٌبهِ پبیبیی بزرسی بزای.هطتزیبًی کِ اس فزٍضگبُ ّبی هَاد غذایی خزیداری هی کٌٌد در ًظز گزفتِ هی ضَد

 هؼبدالت اس دادّْب تحلیل ٍ تجشیِ آهد.جْت اس ببالتز هتغیزّب ّوِ ی بزای کِ ضد بزداری بْزُ کزًٍببخ آلفبی اس

هحیط ّوِ فزضیِ ّبی ارائِ ضدُ در تحقیق بِ جش تأثیزضد.  استفبدُ SPSS ٍ AMOS افشارّبی ًزم اس سبختبری

ببساریببی رسبًِ اجتوبػی بز حفظ هطتزی بب ، تأثیز  گزی ارسش ادراک ضدُ فزٍضگبُ بز حفظ هطتزی بب هیبًجی

هَرد تأیید قزار گزفت.  بیص  گزی ارسش ادراک ضدُ،  تأثیز هسئَلیت اجتوبػی ضزکت بز حفظ هطتزی هیبًجی

 تزیي ضدت تأثیز هزبَط بِ تأثیز هسئَلیت اجتوبػی ضزکت بز ارسش ادراک ضدُ ٍ کن  تزیي ضدت تأثیز هزبَط بِ 

 گزی ارسش ادراک ضدُ است. فظ هطتزی بب هیبًجیتأثیز تزفیغ فزٍش بز ح
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