
 

ارزیابی نقش عقاید و نوع دوستی مصرف کننده در رفتار خریدسبز با اثر 

 میانجی هنجار ذهنی

 

  2ریااکبرهوش  ابیرشهال سه
 

 چکیده 

هدف انجام این پژوهش، ارزیابی نقش عقاید و نوع دوستی مصرف کننده در رفتار خرید      

کاربردی و بر اساس شیوه روش تحقیق از نظر هدف، . سبز با اثر میانجی هنجار ذهنی است

جامعه آماری پژوهش، کلیه مصرف کنندگان . پیمایشی است -گردآوری داده ها، توصیفی 

. فروشگاه های جانبو شهر تهران می باشند( ظروف یکبار مصرف ارگانیک)محصوالت ارگانیک

پرسشنامه توزیع،  جمع آوری و مورد  483با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده 

پایایی پرسش نامه با روش ضریب آلفای کرونباخ مورد . تجزیه و تحلیل قرار گرفته است

سپس . سنجش قرار گرفته و روایی پرسشنامه با تکنیک تحلیل عاملی تاییدی بررسی شده است

مورد تجزیه  Smart-PLSداده ها با روش مدل یابی معادالت ساختاری و با استفاده از نرم افزار 

نوع نتایج حاصل از بررسی فرضیه های پژوهش حاکی از این است که . ر گرفتندو تحلیل قرا

 .فتار خرید سبز اثرگذار بوده استدوستی مصرف کننده با نقش میانجی هنجار ذهنی در ر
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 مقدمه

های آینده به این هایی که در مورد دسترسی نسلگرانیمنابع طبیعی به دلیل ن رویهاستخراج بی

منابع ایجاد می کند، چالش بزرگی پیش روی نهادهای تجاری در رابطه با ایجاد تعادل میان 

راهی که باعث  ترسیم نقشه. های زیست محیطی قرار داده استرشد روزافزون تقاضا و نگرانی

یعی آسیب پذیر و برآورده کردن نیاز تمامی برقراری نوعی تعادل میان حفاظت از منابع طب

هایی شود، در ذینفعان از جمله تولیدکنندگان، بازاریابان و خرده فروشان فعال در چنین حوزه

رشد (. 2 91،  احمدی و همکاران)پایای زیست محیطی است  اصلی توسعه راستای فلسفه

ندگان در سراسر جهان سریع اقتصادی در چند دهه گذشته باعث شده است که مصرف کن

د و این امر باعث بدتر شدن محیط زیست در اثر مصرف بیش از حد و استفاده از نافزایش یاب

های جدی ادامه روند رشد اقتصادی، منجر به آسیب. (1 91، 9چن و چی)منابع طبیعی می شود

ری بیش از برداکند که بهرهبه این مسئله اشاره می (9111) 4کیتس. به محیط زیست شده است

سو و تاثیر منفی بر محیط زیست داشته و منجر به انفجار جمعیت از یک ،حد از منابع طبیعی

کند، تخریب وسیع استدالل می (224 ) 3مک دُگال. جهش مصرف از سوی دیگر شده است

پایدار است  رویه بوده و مصرف سبز، تنها کلید توسعهمحیط زیست عمدتاً ناشی از مصرف بی

گرایی، اصول موسوم برای کاهش تخریب ناشی از مصرف (9111)  کیتس(.  911،  تگلدبل)

4Rبه 
رشد . ، مصرف مجدد، و بازیافت(مصرف)کاهش : دهد که عبارتند ازرا پیشنهاد می  

سریع جمعیت جهان الگوهای مصرف انسانی را تغییر داده و همچنین به طور مستقیم یا 

تجربه کشورهای (. 3 91 ،8گربروشیجلملچ)گذاشته استغیرمستقیم بر رفاه جمعیت تأثیر 

از نظر زیست محیطی نقش مثبتی در  توسعه یافته نشان می دهد که مصرف کنندگان آگاه
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بنابراین، در سطح جهان ( . 911،  الروچ و همکاران) کاهش مشکالت زیست محیطی دارند

محبوبیت زیادی در نیز ابی سبز بازاری. مصرف گرایی سبز را ترویج می کنند، بازاریابان فعال

 به افزایش آگاهی در بین مصرف کنندگان که منجر(   91، 9اودین و خان)پیدا کرده است آسیا

تغییرات غیر معمول آب و هوا، گرم شدن کره زمین، نگرانی از (.   4،91یاداو)می شود کنندگان

در عواملی هستند که باعث شده تا مصرف کنندگان  از سالمتی و مسائل زیست محیطی

و به تبع آن، تقاضا برای ( 1 3،91دوپاکو و روساکو)تصمیمات خرید خود به رفتار سبز بپردازند

از (. 1 91، دانجلیکووپونترندولفو)یابد برای محصوالت سبز به میزان قابل توجهی افزایش 

توجه مردم را به  ،آنجا که آسیب های زیست محیطی ناشی از مصرف بیش از حد منابع طبیعی

خرید محصوالت سبز راهی برای مقابله با این مشکل  ،ده است، به نظر می رسدخود جلب کر

 ( .8 91،  اردیل)ت اس

 ریبسیا ننشگاهیادا عالقهو  یپیگیرو  سبز تموضوعا به نمحققا توجه،  زاربا غم سهمرعلی

 تتحقیقا ورمر ؛ستا نیافته یشافزا گذشته ههد طیدر  یچشمگیر رطو به سبز تمحصوالاز 

رحمتی ) ندا شتهدا مصرفی سبز خرید رفتار تبییندر  کمی موفقیت نهاآ که هددمی ننشا قبلی

 (. 42 و همکاران، نی اغفر

بنابراین هدف از انجام این پژوهش، ارزیابی نقش عقاید و نوع دوستی مصرف کننده در رفتار 

سوال در واقع این تحقیق درصدد پاسخ به این . خرید سبز با اثر میانجی هنجار ذهنی است

است که عقاید و نوع دوستی مصرف کننده چه نقشی در رفتار خرید سبز با نقش میانجی 

 .هنجارذهنی دارد
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 بیان مساله

را می توان به عنوان شرایطی تعریف کرد که در آن مصرف کننده به نمایندگی از  ینوع دوست

،  شوارتز) باشد داشته  را  نوع مزیت  طرف دیگری عمل می کند، بدون این که انتظار هر

من رفاه دیگران را به ": دوستی اغلب با مفاهیم و جمالت ارزشی نظیرطور کلی، نوعبه (.  2 

شود ، تعریف می"برای من کمک به دیگران مهم است"، یا "رفاه خودم ترجیح می دهم

 عالوه بر این، دالیل متفاوتی نیز برای درک و مطالعه نگرش(. 9 9،91فرگوسن و همکاران)

نگران بودن برای کسانی که شانس : دالیل این امر عبارتند از. نوع دوستانه مطرح شده است

وری از امکانات دارند، ابراز همدردی، انجام کاری به علت اینکه دلیل مهمی کمتری در بهره

، 3بارون)و نیز توجه و پایبندی به یک تعهد اخالقی(1 4،91بریگز و همکاران)برای آن فرد دارد

، نوع دوستی، یک پیش ) 22 (  و اولسنه گرانزین دیدگا با توجه به (.22 2، 3بارون)اخالقی

پیش بینی کننده مهم حفاظت از محیط زیست است، و این موضوع توسط محققان دیگر در 

. (  91، یاداو و پاساک)ه استزمینه ویژگی های محیطی مختلف مورد مطالعه قرار گرفت

ه های نوع دوستانه و خودخواهانه برای تئوری های روانشناختی اجتماعی اغلب بین انگیز

رفتارهای  ی ازدوستانه معموالً به عنوان نوع رفتار نوع. رفتارهای اجتماعی تمایز قائل می شوند

می شود که با تمایل واقعی برای بهره مندی از شخص دیگری ایجاد می شود،  تلقیاجتماعی 

 (.3 91، فین و همکاران)  دنه باشهیچ گونه انتظاری از منافع خود داشتافراد بدون اینکه 

و رابطه ای  دارد نقشیاین مقاله به دنبال پاسخ به این سوال است که نوع دوستی در عقاید چه 

مفهوم از خرید سبز چیست و چه رابطه ای میان هنجارهای  ،بین عقاید و هنجارهای ذهنی

 ذهنی و خرید سبز وجود دارد؟

                                                           
 
 -  Schwartz 

 
 -  Ferguson et al 

 
 -  et al Briggs 

 
 -  Baron 

 
 - Granzin & Olsen  
 
 -  Yadav & Pathak 

 
 -  Feigin et al 
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 نظری  مبانی

نجاری است که از عنصر درونی یا وجدان انسان خارج می ه ،هنجار ذهنیجبات مو

توان به عنوان نیروی اجتماعی درک شده برای نشان هنجارذهنی را می (.9 91، سامارینو)دشو

دادن یک رفتار خاص تعریف کرد و فشار اجتماعی و انگیزه انطباق، هر دو از توابع 

گروه مرجع و تأثیرگذار بر فرد، اهمیت  بینی رفتار فردی، توجه بهدر پیش. هنجارذهنی هستند

هنجار ذهنی، یک استاندارد رفتاری شایع است که فشار یک گروه  (.  22 ،9آجزن)بسیار دارد

به عبارت دیگر، هنجارهای ذهنی، میزان فشار اعمال شده از .  اجتماعی را پشت خود دارد

ونکاتش و )گذاردی اثر میگیرهای اجتماعی است که بر رفتار فرد قبل از تصمیمسوی گروه

به . هنجارهای ذهنی تأثیر مستقیمی بر اهداف و رفتارهای خریداران دارد. (9111، 4دیویس

ویژه نگرش ها و رفتارهای افراد در کشورهای توسعه یافته اقتصادی و اجتماعی با هنجارهای 

هنجارهای  ،گانخانواده ها، بستگان، دوستان و همکاران مصرف کنند .ذهنی بسیار مرتبط است

نگرش فرد را شکل می  ،بنابراین، افراد اطراف مصرف کننده. ذهنی را تعیین می کنند

 (. 8 91، 3هانسن و همکاران)دهند

-تعهد اخالقی را به عنوان یک قانون رفتاری در نظر می ( 911)  کوجاال: تعهد اخالقی

زیابی رفتار فرد، متناسب با کند که تعهد اخالقی شامل اراشاره می (1 2 )  فرانکنا. گیرد

اخالقی و ( هویت)تواند تحت تاثیر عواملی نظیر شناسایی هنجاری اجتماعی است و می

تعهد اخالقی تعیین کننده رفتار آدمی در جهت درست و ضرروی . هیجانات اخالقی باشد

تعهد اخالقی به جای مالحظات (. 3 2 ، کهلبرگ)است؛ در واقع نوعی قضاوت ارزشی است

                                                           
 
 -  Sumaryono 
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 - Frankena  
 
 -  Kohlberg 
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، این نکته را (9111) 9شاو و همکاران(.  22 ، کارول)انونی همچون عدالت و انصاف است ق

دهند که تعهد اخالقی، یک قانون اخالقی باطنی است که نماینده مورد اشاره قرار می

تعهد  (9 91) 4دوسویالس و سابو.استانداردهای شخصی هر فرد در مورد حق و باطل است

یم شخصی برای شرکت در یک اقدام جمعی خاص مبتنی بر این تصم"به عنوان را اخالقی 

مبنای نظری تعهد اخالقی ناشی از کار . می دانند "عقیده که این کاری است که باید انجام شود

بر ضرورت مقدماتی است، یک اصل عینی که بدون توجه به عواقب آن باید همیشه  3کانت

نشان می کند که  خاطر(  28 )  استا، بندورادر همین ر(.   91،  جانسن و کرتن) دنبال شود

که به هر حال، مردم علیرغم هزینه های باالیی که این اقدامات ممکن است در بر داشته باشد، 

بنابراین احساس تعهد یکی از جنبه هایی است که هنگام  .براساس اخالق خود رفتار می کنند

 .مراجعه به تعهد اخالقی باید مورد توجه قرار گیرد

 یستو ز ارپاید سبز فمصرو  تولید سمت به تغییردر  مهمی اربزا سبز فمصر یا دخری

 دهستفاا قابل)یافتزبا قابل که محصوالتیو  کاالها  طتبادر ار با سبز خرید رفتار. ستا محیطی

 لمسئو محیطی یستز تمالحظا ردمودر  یا و هستند مفید یستز محیط ایبر ده،بو (دمجد

محصوالت سبز عبارت است از (.  42 حمتی غفرانی و همکاران، ر) ستا هشد شناخته ،باشند

 احتمال و تمایل یک فرد برای دست یافتن به محصوالتی که با محیط زیست سازگارند

 (.3 91،  دهقانان و بخشنده)

قصد خرید سبز را به عنوان احتمال خرید یک محصول خاص (9 91)  8ن و چانگچِ

2ل و همکارانونیک عبد .دکردن ناشی از نیازهای محیطی خود تعریف
قصد خرید  )9112 (

                                                           
 
 -  Carroll 

 
 - Shaw et al.  
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سبز را احتمال و تمایل شخص برای ترجیح دادن به محصوالت با ویژگی های سازگار با 

 .محیط زیست نسبت به سایر محصوالت معمولی در مالحظات خرید خود تعریف کرده اند

ی اولویت قرار دادن قصد خرید سبز را احتمال و اشتیاق مصرف کنندگان برا(9112)   رشید

پیش  ،قصد. محصوالت سبز نسبت به محصوالت سنتی در تصمیمات خرید خود توصیف کرد

قصد خرید سبز مصرف کنندگان مانند نماینده  .بینی کننده مهم رفتار واقعی افراد در آینده است

 ،دهقصد خرید مصرف کنن(. 1 91، 9رامایا و همکاران)ای برای رفتار واقعی خرید آنها است

تأثیر مثبت بر احتمال تصمیم خرید واقعی مصرف کننده برای خرید محصوالت سبز 

رفتار خرید سبز را به عنوان کاالهای مصرفی تعریف کرد که ( 9112) 3لی (.4 91، 4چن)دارد

نظر زیست محیطی مفید هستند و به نگرانی های زیست محیطی پاسخ می  و ازاز نظر مصرفی 

که  اشاره دارد رفتار خرید سبز به مصرف محصوالتی ( 911)  مصطفی بر اساس دیدگاه. ددهن

پاسخگو به  وحساس ، که برای محیط زیست خیرخواهانه و یا فایده ای دارند، قابل بازیافت

محصول سبز را می توان به عنوان محصولی طبقه بندی  .هستندنگرانی های زیست محیطی 

منابع طبیعی نمی شود و قابل بازیافت یا کرد که باعث آلوده شدن زمین و از بین رفتن 

 (.224 ،  شمدسانی و همکاران)نگهداری می باشد

را می توان به عنوان اقدام یک فرد یا گروه تعریف کرد که به زیست  محیط رفتار طرفدار

رفتار مصرف کننده برای خرید (.  911،  هلپنی)استفاده پایدار از منابع طبیعی کمک می کند

لی از نظر تمایل یا قصد مصرف کنندگان برای خرید محصوالت سبز ارزیابی می سبز به طور ک

محصوالت سبز یا پایدار از جمله مواردی  به طور خاص، (.  91، 8جوشی و رحمان) شود

شامل کیسه های حمل و نقل  جامعه مفید است و معموالًو است که برای محیط زیست 

                                                           
 
 - Rashid 
 
 -  Ramayah et al 

 
 -  Chen 

 
 - Lee 
 
 - Mostafa  
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 -  Halpenny 

 
 -  Joshi & Rahman 
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ه، محصوالت گیاهی، لوازم و وسایل نقلیه با سازگار با محیط زیست، مقاالت بازیافت شد

 (.9118،  لی)می شوند انرژی کارآمد

 روش شناسی پژوهش 

ظروف یکبار )جامعه آماری مورد بررسی کلیه مصرف کنندگان محصوالت ارگانیک 

از آنجائیکه در پژوهش حاضر جامعه آماری فروشگاه های جانبو شهر تهران می باشد ( مصرف

نفـر تعیین شده است که ابتدا به  483لذا حجـم نمونـه با فرمول کوکران  ،باشدمی  نامحدود

روش نمونه گیری خوشه ای و بر اساس مناطق شهر تهران، فروشگاه های جانبو در پنج منطقه 

شمال، جنوب، شرق، غرب و مرکز و از هر منطقه، یک فروشگاه انتخاب شده است و سپس 

ین مشتریان که در مقاطع زمانی گردآوری اطالعات، به های مذکور پرسش نامه ب در فروشگاه

این فروشگاه مراجعه و با خرید محصوالت ارگانیک مانند ظروف یکبار مصرف ارگانیک به 

گردآوری اطالعات این پژوهش به . روش نمونه گیری در دسترس بین آنها توزیع شده است

در (بررسی مدارک و اسناد) ای روش کتابخانه: ای صورت گرفتدو شیوه میدانی و کتابخانه

این قسمت جهت گردآوری اطالعات در زمینه مبانی نظری و ادبیات موضوع تحقیق، از منابع 

استفاده شده ( اینترنت)های مورد نیاز و نیز از شبکه جهانی اطالعات ای، مقاالت، کتابکتابخانه

فرضیه ها از آزمون و  اطالعات در خصوص موضوع مورد تحقیقجهت جمع آوری .است

پرسش نامه تحقیق  .روش میدانی استفاده شده است که از طریق پرسش نامه انجام گرفته است

سوال می باشد که سواالت مرتبط با متغیر نوع دوستی و رفتار خرید سبز  91حاضر مشتمل بر 

ساس و سواالت مرتبط با متغیر عقاید بر ا 8 91) ) 9بر اساس تحقیقات فتاح اودین و ناود خان

و سواالت مرتبط با متغیر هنجارذهنی بر ( 8 91) 4ساس تحقیقات براگا جونیور و همکارانا

و سواالت مرتبط با متغیر تعهد اخالقی بر اساس  (  91) 3اساس تحقیقات کومار و همکاران

و سواالت مرتبط با متغیر قصد خرید سبز بر اساس تحقیقات  (3 91)  تحقیقات وو و چِن

                                                           
 
 -  Lee 

 
 - Fatah Uddin & Naved Khan 
 
 - Braga Junior et al.  
 
 - Kumar et al.  
 
 - Wu & Chen  
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پایایی پرسش نامه حاضر نیز . می باشند 4جدول شماره به شرح  (  91)  کومار و همکاران

بـه روش محاسبه ضریب آلفای کرونباخ می باشد و میزان پایایی پرسش  نامه به تفکیک 

همچنین روایی پرسش نامه نیز به دو روش صوری . می باشد 9متغیرها به شرح جدول شماره 

در سنجش روایی صوری، منابع سواالت . فته استو محتوایی مورد سنجش و ارزیابی قرار گر

و نحوه نگارش آنها  مورد تایید اساتید و خبرگان قرار گرفته است و روایی محتوایی پرسش 

 .نامه با تکنیک تحلیل عاملی تاییدی مورد سنجش قرار گرفت

شاخص، نوع دوستی مصرف کننده نسبت  4گویه و با  4نوع دوستی مصرف کننده دارای 

همچنین عقاید . فه جویی کردن، رفتار خودخواهانه و کمک به دیگران عملیاتی می شودبه صر

شاخص، عقاید مصرف کننده نسبت به اعضای خانواده، دوستان، نظر و  3گویه و با  3دارای 

همچنین هنجار ذهنی . احساس اعضای خانواده و نظر و احساس دوستان عملیاتی می شود

هنجار ذهنی مصرف کننده نسبت به دوستان، خانواده و جامعه  شاخص، 4گویه و با  4دارای 

شاخص، تعهد اخالقی مصرف  4گویه و با  4همچنین تعهد اخالقی دارای . عملیاتی می شود

همچنین . کننده نسبت به مسئولیت داشتن، حفاظت کردن و تقاضای اخالقی عملیاتی می شود

رید سبز مصرف کننده نسبت به استفاده شاخص، قصد خ 3گویه و با  3قصد خرید سبز دارای 

همچنین رفتار خرید سبز . کردن، خریدن، دنبال کردن و توصیه به استفاده عملیاتی می شود

شاخـص، رفتـار خرید سبـز مصرف کننـده نسبـت بـه بی خطر بودن،  4گویه و با  4دارای 

 .سالم بودن و بسته بندی سازگار با محیط زیست عملیاتی می شود

 ته هایاف

به . در این پژوهش برای تحلیل داده ها، روش آماری پارامتریک مورد استفاده قرار گرفته است

منظور توصیف داده ها از آمار توصیفی و به منظور تحلیل داده ها و نتیجه گیری فرضیه های 

 . پژوهش از آمار استنباطی و از روش های مدل یابی معادالت ساختاری استفاده شده است

 

 

                                                           
 
 - Kumar et al. 
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 بررسی کفایت حجم نمونه و ماتریس همبستگی 

های توان دادهدر انجام تحلیل عاملی، ابتدا باید از این مساله اطمینان حاصل شود که می

 KMOبرای اطمینان از این امر از شاخص . موجود را برای تحلیل مورد استفاده قرار داد

. گیری اطمینان حاصل نمودت نمونهتوان از کفایبا استفاده از این آزمون می. شوداستفاده می

های این شاخص در دامنه صفر تا یک قرار دارد، اگر مقدار شاخص نزدیک به یک باشـد، داده

هستند و در غیر این صورت نتایج تحلیل عاملی برای مورد نظر بـرای تحلیل عاملـی مناسـب 

گیری و ی کفایت نمونهبرا KMOمعیار  3جدول  .های مورد نظر چندان مناسب نمی باشدداده

آزمون بارتلت برای مناسب بودن همبستگی بین مشاهدات جهت استفاده از تحلیل عاملی را 

داری آزمون بارتلت، تعداد نمونه  و معنی KMOبا توجه به مقدار باالی شاخص . دهدنشان می

 .برای انجام تحلیل عاملی کافی و همبستگی بین مشاهدات مناسب است

 برای مناسب بودن تحلیل عاملی KMOن بارتلت و شاخص آزمو -3جدول 

 مقدار هاآماره

 KMO 719/0شاخص  

 293/17792 آماره آزمون بارتلت

 1131 درجه آزادی

 000/0 داریسطح معنی

 

 بررسی برازش مدل ساختاری  -3

معیار  3در این بخش به بررسی مطلوب بودن برازش مدل ساختاری پژوهش با استفاده از 

داری هر و ضرایب معنی Redundancyمعیار  ،()گیزر  -ضریب استون ()ضریب تعیین 

 . پرداخته شده است (t-value)یک از سواالت منتسب به متغیرهای تحقیق 

 (:)گیزر  -ضریب تعیین استون. الف
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شود مالحظه می4توجه به جدول  با. سازداین معیار قدرت پیش بینی مدل را مشخص می

باشد می 1/ 1سطح معنی داری کمتر از  عقاید و رفتار خرید سبزکه در مورد متغیرهای 

داری بزرگتر از بنابراین توزیع این متغیرها نرمال نیست اما در مورد متغیرهای دیگر سطح معنی

هایی که دارای برازش مدل .شوداست و ادعای نرمال بودن توزیع این متغیرها پذیرفته می 1/ 1

های مربوط به سازه درون زای مدل ساختاری قابل قبول هستند، باید قابلیت پیش بینی شاخص

متغیر  3برای برای  ()گیزر  -و ضریب استون ()جدول  ضریب تعیین  .را داشته باشند

-رایب در حد مطلوب و قابل قبول میشود که ضمالحظه می. دهددرون زای مدل را نشان می

 .بنابراین مدل از برازش مناسب و قدرت پیش بینی مطلوبی برخوردار است. باشند

  

 :Redundancyمعیار . ب

در مقدار  (communality)این معیار که از حاصل ضرب مقادیر اشتراکی سازه درون زا 

های یک رپذیری شاخصآید و نشانگر مقدار تغییضریب تعیین مربوط به آن سازه به دست می

هر چه مقدار . پذیردزا است که از یک یا چند سازه برون زا تاثیر میی درونسازه

Redundancy تر بخش ساختاری مدل در یک پژوهش بیشتر باشد، نشان از برازش مناسب

. دهدمتغیر درون زای مدل را نشان می 3برای   Redundancyمقدار میانگین   جدول . دارد

 ()گیزر  -و ضریب استون ()ضریب تعیین : جدول

 ()گیزر  -ضریب استون ()ضریب تعیین  متغیرهای درون زا مدل

 431/1 3/1   عقاید

 944/1 329/1 هنجار ذهنی

 412/1 2/1   قصد خرید سبز

 2/1   92/1  رفتار خرید سبز
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بنابراین مدل از . باشدشود که میانگین ضرایب در حد مطلوب و قابل قبولی میمی مالحظه

 .برازش مناسبی برخوردار است

شهر  یواحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسالم ،یبازرگان تیریگروه مد یدکتر یدانشجو

 رانیقدس، ا

 مدل  Redundancyجدول مقدار  معیار

متغیرهای 

 درون زا مدل

ضریب 

 ()تعیین 

communa

lity 
Redunda

ncy  

 4/1 4 431/1 23/1  3/1   عقاید

 3/1 9 8/1   329/1 هنجار ذهنی

قصد خرید 

 سبز

  2/1  34/1 418/1 

رفتار خرید 

 سبز

 92/1   8/1  94/1 

 

 :GOFمعیار  –برازش مدل کلی. ج

بدین معنی که توسط . تهای معادالت ساختاری اسمربوط به بخش کلی مدل GOFمعیار 

گیری و ساختـاری مدل پژوهـش تواند پس از بررسی برازش بخش اندازهاین معیار، محقق می

برای مدل تحقیق را  GOFمقدار - جدول . خود، برازش بخـش کلـی را نیـز کنترل نماید

ین بنابرا. باشندشود که ضرایب در حد مطلوب و قابل قبولی میمالحظه می. نشان می دهد

 .مدل از برازش کلی مناسبی برخوردار است
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 GOFمعیار  –برازش مدل کلی  جدول شاخص

commu متغیرهای مدل

nalities 
 ضریب تعیین

()    
  

GOF 

نوع دوستی 

 مصرف کننده

010/0     

 013/0 093/0 077/0  797/0 تعهد اخالقی

 097/0 077/0 عقاید

 773/0 011/0 هنجار ذهنی

 067/0 072/0 قصد خرید سبز

 : داری سواالت متغیربررسی معنی(د

مبنای . بیان شده است ضرایب تاثیر، مقدار آماره آزمون و نتایج فرضیه های پژوهش در جدول

در ارتباط با آزمون . آزمون فرضیه ها و تاثیر متغیرها، آزمون مدل یابی معادالت ساختاری است

tمطلق مقدار  ، چنانچه قدرt  در  شود بدین معناست که رابطه به دست آمده  / 2بیشتر از

درصد، رابطه دو متغیر معنی دار   2معنی دار است و با اطمینان  1/ 1سطح خطای کمتر از 

 .است

 ضرایب تاثیر، مقدار آماره آزمون و نتایج فرضیات پژوهش جدول

ضریب  فرضیه ها

 تاثیر

t-Value  نتیجه آزمون

 فرضیه

 تایید فرضیه 8 /44 3/1   نقش نوع دوستی مصرف کننده در عقاید

 رد فرضیه  /1   198/1 نقش عقاید در هنجار ذهنی

 تایید فرضیه 1 /9 2 1/ 31 نقش هنجار ذهنی در قصد خرید سبز

 تایید فرضیه   /339 89/1  نقش تعهد اخالقی در هنجار ذهنی

 تایید فرضیه 8/ 31 1/ 99 نقش قصد خرید سبز در رفتار خرید سبز
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 :نتایج آزمون فرضیه های تحقیق به شرح زیر می باشد

نتایج آزمون مدل یابی معادالت . نوع دوستی مصرف کننده در عقاید نقش دارد: در فرضیه اول

درصد این فرضیه تایید می شود، جهت رابطه  22ساختاری نشان داد که در سطح اطمینان 

عقاید در هنجار ذهنی : همچنین در فرضیه دوم. است 3/1  دار مثبت است و شدت رابطه مق

نتایج آزمون مدل یابی معادالت ساختاری نشان داد این فرضیه رد می شود  و بین . نقش دارد

هنجار ذهنی در قصـد : همچنین در فرضیه سوم. P)<1/ 1(دو متغیر رابطه آماری وجود ندارد 

درصد این فرضیه تایید می شود، جهت رابطه  22ن خریـد سبـز نقش دارد و در سطح اطمینا

تعهد اخالقی در : همچنین در فرضیه چهارم. است 1/ 31مثبت است و شدت رابطه مقدار 

درصد این فرضیه تایید  22نتایج آزمون نشان داد که در سطح اطمینان . هنجار ذهنی نقش دارد

: همچنین در فرضیه پنجم. ستا 613/1می شود، جهت رابطه مثبت است و شدت رابطه مقدار 

نتایج آزمون نشان داد که قصد در سطح . قصد خرید سبز در رفتار خرید سبز نقش دارد

درصد این فرضیه تایید می شود، جهت رابطه مثبت است و شدت رابطه مقدار  22اطمینان 

 .است 331/1

 نتیجه گیری و پیشنهادها

رف کنندگان در رابطه با مسائل و مشکالت شواهد حاکی از این است که در ایران نگرانی مص

. زیست محیطی افزایش یافته و بخش های بازار سبز در بین مصرف کنندگان پدید آمده اند

شاید بهترین مدعا برای اینکه رفتار مطلوب مصرف کنندگان برای حفظ محیط زیست افزایش 

ی خرید محصوالت یافته، این باشد که تعداد اشخاصی که حاضر هستند پول بیشتری برا

در هدف (.   91،  عباسی و زارعی)سازگار با محیط زیست پرداخت کنند بیشتر شده است

گیری همین دسته از مصرف کنندگان دارای دغدغه زیست محیطی نیز صرفِ سبز بودن 

محصوالت، تضمین کننده فروش آن ها در حدّ عالی نیست، بلکه محصوالت سبز باید ویژگی 

 (.9 91،  9چن و چانگ)سبز را نیز داشته باشند تا مشتریان را جذب کنند  غیر های محصوالت

                                                           
 
 -  Abbasi & Rezaei 

 
 -  Chen & Chang 
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نشان می نتایج . تحقیق حاضر بر اساس تحلیل آماری به شرح زیر می باشد  های نتایج  فرضیه

نوع دوستی مصرف کننده، تعهد به منافع . نقش داردکه نوع دوستی مصرف کننده در عقاید دهد

ایت کننده در عملکرد هر فرد است و باید به نوع دوستی مصرف دیگران به عنوان اصلی هد

کننده توجه خاصی مبذول شود یعنی به شاخص هایی همچون نوع دوستی مصرف کننده 

از ایـن رو . توجه شود صرفه جویی کردن، رفتار خودخواهانه و کمک به دیگراننسبت به 

ند بسیاری از مصرف کنندگانی که از مدیـران بازاریابـی مـی بایست به بازاریابان توصیه کن

مسائل زیست محیطی آگاه هستند، رابطه تنگاتنگی با محیط زیست و جامعه خود داشته و در 

تالش برای خرید محصوالتی باشند که آسیب کمتری به محیط زیست و جامعه برسانند و 

تشابـه ( 3 91)یا و ریانیافته های این فرضیه با تحقیقات تان. همواره از این کاالها خرید نمایند

همچنین فرضیه دوم نشان می دهد که عقاید در هنجار ذهنی نقش ندارد و عقاید پایه و  .دارد

اساس شکل گیری نگرش نسبت به یک شی خاص را فراهم می کند و باید به عقاید توجه 

عقاید نسبت به اعضای خانواده، دوستان، خاصی مبذول شود یعنی به شاخص هایی همچون 

از این رو مدیران . توجه شودنظر و احساس اعضای خانواده و نظر و احساس دوستان 

بازاریابی می بایست به بازاریابان توصیه کنند تمام تالش خود را در جهت ایجاد نظر مثبت 

یافته های این فرضیه با . جامعه در تولید محصول یا ارائه خدمات محیط زیستی جلب نمایند

 .تشابـه دارد(  3 91)یانتانیا و ر تحقیقات

همچنین نشان می دهد که هنجار ذهنی در قصـد خریـد سبـز نقشی دارد و هنجار ذهنی 

نوعی فشار اجتماعی است که باعث می شود فرد، نوع خاصی از رفتار اجتماعی را در پیش 

هنجار بگیرد و به هنجار ذهنی توجه خاصی مبذول نمایند یعنی به شاخص هایی همچون 

از این رو مدیران بازاریابی . توجه شودمصرف کننده نسبت به دوستان، خانواده و جامعه  ذهنی

می بایست به بازاریابان توصیه کنند هر چه هنجار ذهنی در تطابق بیشتری با رفتار باشد و یا 

کنترل رفتاری بیشتری وجود داشته باشد، فرد از قصد قوی تر برای انجام رفتار موردنظر 

 (1 91)،سیدیکیو و همکاران(9118)یافته های این فرضیه با تحقیقات شاو. می شودبرخوردار 

 .تشابـه دارد
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نشان می دهد که تعهد اخالقی در هنجار ذهنی نقش دارد و تعهد  دیگرهمچنین فرضیه 

اخالقی یک قانون اخالقی باطنی است که نماینده استانداردهای شخصی هر فرد در مورد حق 

ید به تعهد اخالقی توجه خاصی مبذول نمایند یعنی به شاخص هایی همچون و با و باطل است

توجه مصرف کننده نسبت به مسئولیت داشتن، حفاظت کردن و تقاضای اخالقی تعهد اخالقی 

از این رو مدیران بازاریابی می بایست به بازاریابان توصیه کنند که به دلیل اهمیت مسائل . شود

تر به مسائل زیست محیطی اهمیت دهند و محصوالت یا خدمات اخالقی، شرکت ها باید بیش

سازگار با محیط زیست ارائه نمایند و در تبلیغات این نوع محصوالت یا خدمات به جنبه های 

شاوو و ) یافته های این فرضیه با تحقیقات. اخالقی و زیست محیطی بیشتر تاکید نمایند

 .تشابـه دارد( 221 )نیو هاوس(  9111)همکاران

نشان می دهد که قصد خرید سبز در رفتار خرید سبز نقش دارد و قصد خرید سبز، قصد  نتایج

انتخاب محصوالتی است که کمترین تاثیر را روی محیط زیست دارند و باید به قصد خرید 

قصد مصرف کننده نسبت به سبز توجه خاصی مبذول شود یعنی به شاخص هایی همچون 

 .توجه شود ال کردن و توصیه به استفادهاستفاده کردن، خریدن، دنب

از این رو مدیران بازاریابی می بایست به بازاریابان توصیه کنند از آنجایی که، یک فاکتور بسیار 

مهم پیش بینـی کننده رفتار مصرف کننده، قصد خریـد وی می باشد و مردم قبل از اینکه 

د، پیامدهای اقدامات خود را مدنظر قرار تصمیم به انجام دادن یا انجام ندادن یک رفتار بگیرن

می دهند، پس می توان با شناخت قصد مشتریان برنامه های بازاریابی و تبلیغاتی مناسب در 

یافته های این فرضیه با تحقیقات شیپادر و . جهت رسیدن به اهداف بازاریابی سبز انجام داد

مغایرت  ( 22 )گرانت وژال)یقاتتشابه دارد، اما نتایج این تحقیق با تحق (228 )همکاران

 .دارد

 :بنابراین پیشنهاد می شود که تحقیقات آتی به این موارد توجه کنند

بررسی اسـتراتژی هـای بازاریـابی تاثیرگـذار در فـروش محصـوالت سـبز و درک مشـتری از         

بررسی روش های نفوذ در جامعه جهـت  ، تاثیرگذاری این محصوالت در کیفیت محیط زیست

 .افزایش خرید محصوالت سبزترغیب در 
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بررسی به ؛ بررسی نقش دولت ها و عوامل اقتصادی و سیاسی در رفتار خرید سبز

کارگیری رویه های سبز در کاهش هزینه ها و همچنین استفاده از محصوالت سبز در بهبود 

 بررسی این گونه تحقیقات در طیفی گسترده تر و در سطح کشور .وضعیت محیط زیست

 منابع

، پیش بینی رفتار مصرف کننده در قصد  42 غالمحسین و خسرو فغانی ماکرانی، , باربرد-

ششمین ، (کارکنان و اساتید دانشگاه علوم پزشکی شیراز: مورد مطالعه)خرید محصوالت سبز 
 ، تهرانکنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد علوم پژوهشی نوین

 دیمدل قصد خر یطرّاح "( . 42 ) الیسهی، خدامو  نیسح ی،، نوروزهیرق ،انیمورفامتی-

 ی بر نقش ابعاد ارزش ادراک شده دیبا تأک  یادراک یو فرد یطیبر عوامل مح یسبز مبتن

 .3 پنجم، شماره ی دوره ،یفرهنگ -یاجتماع ی مطالعات توسعه ی فصلنامه،   "مصرف کننده

 رفتاو ر جتماعیا ،نیرو ا ملاعو نیام بطهرا  "( .421 )میرا،  نمحمدیاو  دمحمو، ختائی-

 مدیریت هنشکددا گانیزربا مدیریتفصلنامه  ، "(یستز محیط حامی)  سبز هکنند  فمصر

 . ، ش 4، دوره انتهر هنشگادا

 شیارز یها خرید یشاگر "(. 42 ) هیمابرا ،نیاچیر ومحمد.  طالقانی . ایلد ،نیاغفر حمتیر-

،  گانیزرمدیریت با یشهاوهشیکاوپژ-علمی نشریه "خرید رفتار به تمایلو  هکنند فمصر

 .   42 نتابستاو  ربها ،هفدهم رهشما ،نهم لسا

، بازاریابی سبز و تاثیر آن بر قصد خرید سبز و رفتار مصرف 423 افشین، , رفعت پناه بایگی-

اولین همایش علمی پژوهشی یافته های نوین علوم مدیریت، کارآفرینی و آموزش کننده سبز، 
 . 423 ، تهران، انایر

 سیتاثیرربر(.423 .) حسن،یهنود  نهقادو زشهنا ،زاده نایب . لهدعا ،یفرقندزسمیعی -

   تمحصوال خرید قصد بر هکنندفمصر یسواز  هشددرک  یسکو ر ثربخشیارزش، ا

مجله مدیریت (. انتهرتتحقیقاو معلو حدواسالمیآزادا هنشگادا ننشجویادا:مطالعه ردمو)سبز

 .  9ش بازاریابی ، 
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 شهربانو ی،یدالله. عباس  ،عباسی-
کننده برای  ررسی قصد مصرفب "(. 42 )جمال ،بیگیو  

محیطی و  های زیست شده، نگرانی زیری خرید محصوالت سبز با استفاده از نظریة رفتار برنامه

 .  4، شماره پیاپی 3، ش 8ه ، تحقیقات بازاریابی نوین، دور"محیطی دانش زیست
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