
 

 

 بررسی عوامل موثر بر قصد خرید محصوالت سبز
 

 
 احسان احدمطلقی

 ایران تهران، تهران، استان نور پیام دانشگاه بازریابی، مدیریت گروه استادیار،
ehsanahadmotlaghi@gmail.com 

 

 شیما طبسی

 ایران تهران، تهران، استان نور پیام مدیریت، دانشگاه ارشد کارشناسی دانشجوی
tabasi.shima@gmail.com 

 
 محمد شیخ محمدی خمسه

 کارشناس ارشد ام بی ای، دانشگاه باهاراتی ویدیاپت، پونا، هند
moha.khamseh@gmail.com 

 

 
 چکیده

 است شده این به منجر زیست محیط از حفاظت و سالمت به نسبت عمومی های آگاهی و نگرانی افزایش

 افزایش با همزمان. دهند قرار مدنظر را محیطی زیست مسائل خود خریدهای در کنندگان مصرف که

 مؤثر عوامل شناخت کنندگان،مصرف میان در اجتماعی مسئولیت مفهوم و محیطی زیست مسائل اهمیت

 قصد که این به توجه با. رسد می نظر به ضروری کنندگان مصرف توسط سبز محصوالت خرید قصد بر

 عوامل تأثیر بررسی پژوهش این هدف شود می شناخته رفتار خوب کننده بینی پیش یک عنوان به خرید

 گرفته صورت تحقیقات مرور و مطالعه با .باشد می کنندگان مصرف سبز خرید قصد بر تأثیرگذار منتخب

 محیط دوستدار کاالهای خرید قصد بر اثرگذار عوامل از جامع مدلی سبز، کاالهای خرید قصد زمینه در

 منظور به ها شرکت و تولیدکنندگان راهنمای عنوان به تواند می مدل این. است شده ارائه( سبز) زیست

 قصد بر بیشتر اثرگذاری چنین هم و سبز محصوالت طریقتولید از زیست محیط مدیریت و ریزیبرنامه

 مدل این از توانند می داخلی تولیدکنندگان عالوه به. باشد زیست محیط دوستدار کنندگان مصرف خرید

. گیرند بهره خارجی سبز برندهای با رقابت جهت در مناسب بازاریابی های برنامه و استراتژی تدوین برای

 مشهد شهر شهروندان از نفری 034 تصادفی ایپرسشنامه توزیع طریق از پژوهش موردنیاز های داده

 SPSS و لیزرل افزارهای نرم و ساختاری معادالت یابی مدل تکنیک از استفاده با و گردیده آوری جمع

 ارتباطات های فعالیت سبز، برندهای همچون عوامل که دهد می نشان پژوهش نتایج. شدند تحلیل

 یشده ادراک اثربخشی و محیطی زیست دانش بیشتر، بازاریابی ارتباطات بر مبنی نگرش بازاریابی،

 . باشد می تأثیرگذار او سبز خرید قصد بر کننده مصرف

 

 شده ادراک قیمت،سبز بازاریابی، محیطی زیست دانش، خریدسبز قصد، سبز محصولواژگان کلیدی: 



 

 مقدمه 

 بیان کشور هر در کنندگان مصرف درصد04 از بیش گرفت انجام «اتمن» توسط کشور 21 در 2991 سال در که ایمطالعه در

 شد، انجام استرالیا در 2990 سال در که ایمطالعه در همچنین. اندشده دلواپس و مند عالقه زیست محیط به نسبت که کردند

 شامل که را رفتارشان که کردند بیان افراد این. مسئولند محیط برابر در که بودند معتقد افراد درصد40 که داد نشان نتایج

 . (پلونسکی) اندکرده اصالح محیطی مسائل خاطر به است خرید رفتار

 بهترین بایستمی اینکه یا و مسئولند کارکنان و سهامداران مقابل در صرفا   کنندگان تولید و سازمانها که بود این بر تصور زمانی

 ثانوی عواقب و آثار چه محصول اینکه از غافل برسانند مشتری دست به باالتر کیفیت و ترپایین قیمت با را مصرفی محصول

 و سازمان به نوین های رویکرد آمدن وجود به باعث محیط آلودگی منابع، کمیابی و جمعیت افزایش شدید، رقابت. باشد داشته

 مسئولیت این شدن مطرح که گفت بتوان شاید واقع در. بود تحوالت آن نتیجة نیز اجتماعی مسئولیت و تعهد که شد مدیریت

 .محیطی چالشهای و نیازها به بود پاسخی

 حساب به کار و کسب فرایند از مهم بخش یک بلکه نبوده اختیاری خارجی محیط از حمایت معتقدند «کترا» و «گراهام»

 مشکالت حتی و نگریسته مشتری به جانبه همه طور به شرکت اجتماعی، مسئولیت مبنای بر(. 1441 کترا، و گراهام. )آیدمی

:  کنندمی تعریف چنین را اجتماعی مسئولیت سالمون، و استوارت. گیردمی نظر در نیز را او مدت بلند رفاه یا محیطی زیست

 داشته عمومی کاالهای ترفیع و جامعه بر مثبتی اثر که دهندمی انجام را فعالیتهایی سازمانها آن طبق که مدیریت از ایشیوه

 (2991 سالمون، و استوارت) باشد

 داشتند آن بر سعی و هستند جامعه بر سازمان منفی آثار حذف خواهان که بود مبنا این بر سالمون و استوارت نگرش واقع در

 متعهد را سازمانها و گذاشته فراتر را پا صاحبنظران برخی. باشند داشته پی در را کنندگان مصرف رفتار و نگرش تغییر بتوانند

 ذینفعهای به بنگاه توجهیبی معتقدند هاتن ماری و هاتن کنت. انددسته این از گریف، و سرتو, انددانسته جامعه رفاه ارتقای به

 )2319 امینی،)شودمی بنگاه آن کاالی کننده مصرف برای مشکالتی بروز سبب خارجی

 پیش سال 34 از بیشتر را جهان سرتاسر مؤسسات و ها سازمان شهروندان، محیطی، زیست مشکالت امروزه رسد می نظر به

 و کنندگان مصرف تولیدکنندگان، از بسیاری توجه مورد زیستی مشکالت و مسائل اخیر، های سال در. است کرده نگران

 های آسیب و ها آلودگی افزایش. اندشده ایجاد زیست محیط از حفاظت برای زیادی های انجمن و است گرفته قرار ها حکومت

 و کرده مصرف و خرید رفتارهای در تأثیر شروع به منجر طبیعی محیط با رابطه در مردم نگرانی افزایش نتیجه در و محیطی

 یا سبز کنندگان مصرف. است شده سبز کنندگان مصرف عنوان با کنندگان مصرف از جدید گروهی آمدن وجود به باعث

 فرایند تأثیر خود، خرید رفتار در که شود می گفته کنندگانیمصرف از دسته آن به زیست محیط دوستدار کنندگان مصرف

 کنندگانمصرف آگاهی. کنند می گیری تصمیم اساس این بر و کنند می بررسی زیست محیط بر را کاالها مصرف و ساخت

 کنار در. شود زمین در زیست محیط تعادل به جدی آسیب باعث تواند می خریدشان که اندشده متوجه ها آن و یافته افزایش

 را خود کار و کسب های فعالیت که سازد می مجبور را ها شرکت مشتریان، تغییر حال در ترجیحات و تقاضاها آگاهی، این

 این به ها شرکت از بسیاری راستا، این در. دهند پوشش ترمسئوالنه ایشیوه به را محیطی زیست نیازهای بتوانند تا دهند تغییر

 .کنند استفاده آن از خواهند می و نگرند می فرصت یک عنوان به قضیه

 نمی حساب به را زیستی محیط مسائل و اجتماعی رفاه و کند می تأکید مشتریان هایخواسته بر حد از بیش سنتی بازاریابی

 بازاریابی مفهوم پیدایش به منجر و داده قرار تأثیر تحت نیز را بازاریابی و شده وارد ها سازمان ابعاد تمام در مسئله این. آورد

 زیست محیط با سازگار که است محصوالتی بازاریابی توسعه نیازمند انرژی، و منابع زیاد مصرف به توجه با ایران. است شده سبز

  .باشند داشته محیطی زیست منفی اثر کمترین دارای و باشند

 سو یک از. شود می مشخص جهت دو از دوستانه زیست محیط رفتارهای به کنندگانمصرف ترغیب و سبز بازاریابی اهمیت

 یک است، الزم انسان بقای برای آنها وجود که ها جنگل و نفت آب، مانند طبیعی منابع تخریب و استفاده افزون روز افزایش



 

 آور زیان مصرف های عادت همچنین و جمعیت افزایش مخرب، روند این اصلی دلیل. شود می محسوب بشر برای جدی خطر

 را باشند، داشته زیست محیط از حفاظت و حمایت جهت در رفتاری اینکه برای را افراد بر تأثیر ضرورت وضعیت این. است

 که صورت این به است افزایش روبه محیطی زیست مسائل با رابطه در کنندگان مصرف نگرانی دیگر سوی از. کند می مشخص

 دوستدار عنوان به عبارتی به یا دارد سازگاری زیست محیط با که دارند کاالهایی مصرف و خرید به تمایل آنها از زیادی تعداد

 زیستی محیط مشکالت و مسائل با رابطه در مردم نگرانی نیز ایران در دهد می نشان شواهد. شوند معرفی زیست محیط

  .است آمده وجود به کنندگان مصرف بین در سبز بازار های بخش و یافته افزایش

 طبیعت با بیشتری سازگاری که است محصوالتی بازاریابی ترویج و توسعه نیازمند انرژی، و منابع مصرف بحران به توجه با ایران

 برای تالش. باشند داشته زیست محیط مدیریت و ریزی برنامه جهت در اساسی اقدامات باید تولیدکنندگان عبارتی به. دارند

 الگوی ایجاد سوی به گامی جوانان، خصوصا  کنندگان مصرف در عمل با توأم نگرش یک ایجاد و سبز بازاریابی سوی به حرکت

 تا کند می کمک ها سازمان به تنها نه محیطی زیست مسائل برابر در پذیری مسئولیت. بود خواهد مانجامعه در صحیح مصرف

 نیز را کننده مصرف وفاداری افزایش که دارد وجود شواهدی بلکه دهند، افزایش را خود بازار سهم و مانده باقی رقابت عرصه در

 در عواملی چه که این به توجه مشتریان، برای اجتماعی و محیطی زیست مسائل پراهمیت نقش به توجه با لذا. دهد می نشان

 عوامل از جامع مدلی ارائه بررسی مقاله این اصلی هدف. بود خواهد مفید است، تأثیرگذار مشتریان خرید های گیری تصمیم

 .نمایند استفاده زیست محیط ریزی برنامه و مدیریت در تولیدی هایشرکت تا باشد می سبز کاالهای خرید قصد بر اثرگذار

 پیش سال 34 از تربیش را جهان سرتاسر مؤسسات و ها سازمان شهرندان، محیطی، زیست مشکالت امروزه رسد می نظر به

  (241 ،2392 خیری، نخعی،. )است کرده نگران

 
 تحقیق نظری مبانی
 کنندگان مصرف که است شده این به منجر زیست محیط از حفاظت و سالمت به نسبت عمومی های آگاهی و نگرانی افزایش

 مفهوم و محیطی زیست مسائل اهمیت افزایش با همزمان. دهند قرار مدنظر را محیطی زیست مسائل خود خریدهای در

 ضروری کنندگانمصرف توسط سبز محصوالت خرید قصد بر مؤثر عوامل شناخت کنندگان،مصرف میان در اجتماعی مسئولیت

 را زیستی محیط مسائل و اجتماعی رفاه و کند می تأکید مشتریان هایخواسته بر حد از بیش سنتی بازاریابی رسد می نظر به

 پیدایش به منجر و است داده قرار تأثیر تحت را بازاریابی و شده وارد ها سازمان ابعاد تمام در مسئله این. آورد نمی حساب به

 (13 ،2394 دیگران، و حمدی. )است شده سبز بازاریابی مفهوم

 اجتماعی مقاصد و اهداف تجاری، بازاریابی فنون از استفاده با کوشد می که است جدیدی علم قلمرو و حوزه اجتماعی بازاریابی

 و کاتلر فیلیپ توسط 2912 سال در بار اولین «اجتماعی بازاریابی» یواژه(. 2341 مقدمی، و خورشیدی) بخشد تحقق را

 .(kotler & Zaltman, 1971) .شد مطرح زالتمن

 اجتماعی هایایده پذیرش بر تأثیرگذاری برای که است هایی برنامه کنترل و اجرا طراحی، اجتماعی بازاریابی ها آن عقیده به

 ,Andreasen) است بازاریابی تحقیقات و توزیع ارتباطات، اوری،قیمت محصول، ریزی برنامه یدربرگیرنده و اندشده ریزی طرح

 و اجتماعی یتوسعه سالمت، ارتقا راستای در رفتار اصالح بازاریابی، اجتماعی تغییر را اجتماعی بازاریابی اندرسون .(1994

 های پروژه ارزیابی و اجرا ریزی، برنامه تحلیل، جهت تجاری بازاریابی های روش کارگیری به نتیجه در و محیطی زیست

  .است کرده تعریف موردنظر مخاطبان رفتار بر تأثیر برای شده طراحی

 های آرمان تحقق برای پایدار توسعه و رشد اصلی کلید سبز وری بهره و بوده آدمی هستی بنیان زیست محیط که جا آن از

 در محیطی زیست فرهنگ ایجاد و محیطی زیست تفکر تقویت ضرورت است، بشری جوامع در اجتماعی و اقتصادی صنعتی،

 آب، پایین کیفیت هوا، آلودگی باالی سطح از دنیا کشورهای از بسیاری همانند ایران،. است محسوس جامعه نهادهای تک تک

. برد می رنج انرژی منابع سریع کاهش و نشدنی دفع های زباله زیاد میزان ترافیکف از ناشی صوتی های آلودگی باالی حجم



 

 مشکالت به توجه با. شود می ایجاد ناپایدار های فعالیت و ناهنجار گرایی مصرف واسطه به عمدتا  محیطی زیست مشکالت

 امری سبز محصوالت به پرداختن هاانسان روحی و جسمی برسالمت گراییمصرف سوء تأثیرات و روزافزون محیطی زیست

 بازاریابی ترویج و توسعه نیازمند انرژی، و منابع مصرف بحران به توجه با اخیر های سال در ایران. نماید می ناپذیراجتناب

 کننده مصرف ارزیابی بر مؤثر عوامل بررسی تحقیق این از هدف. دارند زیست محیط با بیشتری سازگاری که است محصوالتی

  .است سبز محصوالت مورد در

 برای که است هایی فعالیت تمام شامل محیطی ، سبز بازاریابی او نظر از دهد، می ارائه سبز بازاریابی از جامعی تعریف پلونسکی

 خواسته و نیازها ارضاء این که طوری به شود؛ می طراحی بشری هایخواسته و نیازها ارضای منظور به مبادالت تسهیل و ایجاد

 سبز بازاریابی در که است این نمود اشاره آن به باید که مهمی نکته. باشند زیست محیط روی مخرب و مضر اثرات حداقل با ها

 .رسد نمی آسیب محیط به اصال  اینکه نه رسد می آسیب زیست محیط به کمتر که شود اظهار باید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ز وجود دارد.ین بازاریابی سنتی و بازاریابی سبمی بینید تفاوت زیادی ب 1همانطوری که در شکل 

 

 شرکت، مشتری                                       شرکت، مشتری و محیط زیست

 

 رضایت مشتری                                      رضایت مشتری

 دستیابی به اهداف شرکت                  دستیابی به اهداف شرکت

       به حداقل رساندن صدمات محیطی

 

 مسئولیت اقتصادی                        مسئولیت اجتماعی

 

 از تولید به مصرف                         در سرتاسر زنجیره ارزش،

 از فراهم کردن مواد خام تا 

 پس از مصرف

 

 الزامات قانونی                                 فرار از قانون، طراحی

 برای محیط زیست

 

 مواجه یا نگرش منفعل        رابطه آزاد و همکاری

           

 سنتیبازاریابی  بازاریابی سبز

 طرف های درگیر در معامله

 اهداف

 مسئولیت سازمانی

 حصول تصمیمات بازاریابی

 تقاضاهای زیست محیطی

 گروه های فشار سبز



 

 پژوهش فرضیات

 خرید قصد .2

 یا و مطلوب رفتارهای دلیل به که دانند می شدن اجتماعی فرآیند ینتیجه عنوان به را رفتاری مقاصد همکارانش و آلن

 مثال، عنوان به. است مهم بسیار کنندگان تبلیغ برای مخصوصا  کنند، می ابراز برند یک به نسبت کنندگان مصرف که نامطلوبی

 است ممکن کنند، می منتقل دیگران به را خود ترجیحات و دهند می قرار تحسین مورد را برند یک کنندگان مصرف که زمانی

 مقاصد بالعکس،. شود غیره و برند مورد در شفاهی تبلیغات گسترش برند، فروش افزایش به منجر مطلوب مقاصد این نهایت در

 در مهمی مفهوم خرید، مقاصد. شود برند مورد در منفی شفاهی تبلیغات گسترش و برند تغییر به منجر تواند می نامطلوب

 بهتری ارتباط تا کند کمک بازاریابان به تواند می کنندگان مصرف رفتاری مقاصد از بهتری درک داشتن بنابراین است، بازاریابی

 به را رفتار قصد ها آن. دانند می معین مسیر یک در عمل کننده تعیین را قصد آجزن، و فیشبن. کنند برقرار هدف گروه با

 عنوان به خاص محصول یک خرید قصد مثال، عنوان به. اندکرده تعریف خاص رفتار یک دهیشکل ذهنی احتمال عنوان

 . است شده داده تشخیص محصول خرید در واقعی رفتار خوب کننده بینیپیش

 افراد دهد می نشان رفتار با رفتاری قصد یرابطه. است هدف رفتار انجام برای فردی اراده و نیت شدت بیانگر رفتاری قصد

 پیش عنوان به خاص محصول یک خرید قصد مثال، طور به. دارند را آنها انجام قصد که شوند درگیر رفتارهایی در دارند تمایل

 . است شده داده تشخیص محصول خرید در واقعی رفتار خوب کننده بینی

 ،(سبز) زیست محیط دوستدار محصوالت خرید رفتار و قصد حوزه در داخل و خارجی پیشین مطالعات مرور با زیر بخش در

 که. اندشده ارائه جامع مدل یک قالب در انتها در که اندشده شناسایی سبز خرید قصد و رفتار بر اثرگذار متغیرهای انواع

 و کنند سبز محصوالت تولید به اقدام توانند می خرید قصد بر اثرگذار عوامل از آگاهی و مدل این از استفاده با تولیدکنندگان

 .باشند داشته سبز محصوالت خرید قصد بر اثرگذاری و زیست محیط مدیریت جهت در مهم قدمی

 

 دانش زیست محیطی .1

دانش زیست محیطی به عنوان دانش عمومی در مورد حقایق، مفاهیم و روابط محیط طبیعی و اکوسیستم هایش تعریف می 

ای مهم برای اعتقادات زیست محیطی می شود. اگرچه سنجش دانش و آگاهی های زیست محیطی مشکل است، اما دانش، پایه

 باشد. 

نشان می دهند که آگاهی و دانش زیست محیطی مستقیما  با بسیاری از رفتارهای مصرف کننده رابطه دارد.  تحقیقات زیادی

 کننده و گسترش بازار محصوالت سبز دارد. افزایش آگاهی زیست محیطی تأثیر عمیقی بر رفتار مصرف

شان به خرید های سبز را با تمایلبسیاری از مشتریان، افزایش آگاهی های زیست محیطی خود و ترجیح محصوالت شرکت 

سبز و پرداخت قیمت باالتر برای محصوالت دوستدار محیط زیست نشان می دهند. در نتیجه می توان این نتیجه را گرفت که 

 محیطی دانش و آگاهی بیشتری دارند تمایل بیشتری به سمت خرید کاالهای سبز دارند. مصرف کنندگانی که به مسائل زیست

 د عمده برای سنجش دانش شناسایی شده است: دو رویکر

ارزیابی شخصی فرد از میزان دانشش، بدین معنی که شخص فکر می کند  این که یک فرد واقعا  چقدر می داند )دانش عینی( و؛

 چقدر می داند )دانش ذهنی(.

محیطی می باشد. زیست ای برای اعتقاداتمحیطی مشکل است؛ اما دانش، پایهاگرچه سنجش دانش و آگاهی های زیست
(Barber et al, 2009) 

 

 :نگرش زیست محیطی .1.2

محیطی از طریق قضاوت هایی بر های مسائل زیستدر این تحقیق نگرش با توجه به معیارهای سودمندبودن و نبودن ارزش



 

ایت از محیط محیطی سنجیده می شود. هرچه نگرش فرد به حممبنای ارزش، شناخت، آگاهی و منطق نسبت به مسائل زیست

 زیست باشد، تمایل بیشتری به خرید محصوالت دوستدار محیط زیست دارد. 

 

 :نگرانی نسبت به مسائل زیست محیطی .1.1

محیطی در نظر ای از درگیری احساسی افراد نسبت به موضوعات زیستدر این تحقیق نگرانی افراد با توجه به معیار درجه

گرفته شده است. بنابراین هرچه نگرانی فرد در مورد محیط زیست بیشتر باشد رفتارهایش در جهت حفاظت از محیط زیست 

 می باشد. 

 

 :درک اهمیت مسائل زیست محیطی .1.3

نسبت  ای است که هر فرد در رابطه با درک مسائل مربوط به محیط زیست به خودشمحیطی اندازهدرک اهمیت مسائل زیست

 محیطی سنجیده می شود. می دهد و با توجه به معیارهای ترس از تهدیدات ناشی از مشکالت زیست

 محیطی مصرف کنندگان، بر قصد خرید سبز آن ها تأثیر دارد. : دانش زیست2فرضیه 

 

 اثربخشی ادراک شده ی مصرف کننده .3

 :ارتباطات بازاریابی .3.2

ارتباطات بازاریابی عبارت است از استراتژی ها و روش ها و فرآیندهایی که از طریق آنها اطالعات معنادار درباره فعالیت های 

سازمان رد و بدل می شود. یکی از ابعاد بازاریابی، ارتباطات است. ارتباطات در واقع کوششی است دیداری، شنیداری، گفتاری، 

فهیم و تفاهم و اثرگذاری. ارتباطات بازاریابی نه در جهت جذب مشتریان جدید بلکه برای حفظ نوشتاری و حرکتی به منظور ت

و تقویت وفاداری مشتریان استفاده می شود. شرکت ها سعی می کنند به منظور برآورده کردن نیازهای سبز مصرف کنندگان 

تر تر و ترفیع سبز، نسبت به محیط زیست مسئوالنهبا ایجاد تغییراتی در ساختار شرکتی و از طریق فرآیندهای تولیدی پاک

 عمل کنند. 

کنندگان و سازمان ها ایفا می کنند. ای در برقراری ارتباط میان مصرفتبلیغات یکی از ابزارهای مهم ترفیع است که نقش عمده

ن تقاضا برای کاالهای محیطی و نیز باال رفتن میزاتبلیغات سبز در جهت افزایش آگاهی عمومی نسبت به مسائل زیست

شان در خصوص دوستدار محیط زیست می باشد. بنابراین شرکت ها از طریق ارائه محصوالت سبز و نحوه ارتباطات بازاریابی

 محیطی می توانند بر تقاضای مصرف کنندگان دوستدار محیط زیست اثر بگذارند. مسائل زیست

 .خرید محصوالت سبز تأثیر دارد اثر بخشی ادراک شده مصرف کننده بر قصد :1فرضیه 

 

 شده ادراک کیفیت .0

 ادبیات بر مروری. نیست برخوردار نزدهمگان یکسانی و مشخص تعریف از آن قدمت علیرغم که است هایی واژه جمله از کیفیت

 : است گرفته قرار کنکاش مورد مختلف منظر چهار از کیفیت که آنست از حاکی دانشگاهی

 

 است شده متمرکز آن تعریفی های جنبه بر که فلسفه منظر از . 

 دارد تمرکز بازار تعادلی نقطه و سود کردن حداکثر بر که اقتصاد منظر از. 

 دارد تمرکز مشتری رضایت و خرید رفتار متغیرهای روی بر که بازاریابی منظر از. 

 دارد تمرکز تولید کنترل و فعالیتها مهندسی بر که عملیات مدیریت منظر از. 

 



 

 برای تناسب را کیفیت جوران ؛ الزامات یا ها مشخصه ، ها استاندارد با تطابق از عبارتست کیفیت که است معتقد کرازبی

 زده ذوق و مشتری انتظارات از رفتن فراتر یا و کردن برآورده چون عباراتی از دیگر منابع ؛دربرخی است نموده تعریف استفاده

 اطمینان قابلیت و یکنواختی انتظار قابل درجه از عبارتست کیفیت است معتقد مینگ د.  است شده استفاده مشتری نمودن

 .بازار برای مناسب و پائین شده تمام قیمت با محصول

 کشف، های هزینه از کمتر همواره پیشگیری اندک های هزینه زیرا ( the quality is free) است رایگان کیفیت ازنظرکرازبی

 .باشد می نقص و شکست و اصالح

 : دارد وجود کیفیت از نیز المللی بین تعریف مذکور،یک تعاریف بر عالوه

 .سازد برآورده را مشتری تلویحی و تصریحی نیازهای که محصول یک از هایی مشخصه مجموعه

 .است تأثیرگذار سبز خرید قصد بر, سبز محصوالت مورد در شده ادراک کیفیت:3 فرضیه

 

 ذهنی هنجارهای .0

 است شده ادراک شخص توسط که است اجتماعی فشار از بازتابی ذهنی، هنجارهای ،(2910) آجزن و فیشبن تئوری با مطابق

 شخصی ادراک بیانگر ذهنی هنجارهای دیگر، عبارت به .(Kim & Chung, 2011).دهد می شکل را مشخص رفتار یک و

 فشارهای از شخص ادراک یعنی خیر، یا کنند می تأیید را معین رفتار یک فرد، نظر از مهم افراد آیا که هست مورد این در

  .(Ajzen, 1985) نه یا دهد انجام را رفتار آن باید شخص آیا کند می مشخص که است دیگران باورهای یا اجتماعی هنجاری

 .باشد می وابسته قبولش مورد شخص یبرجسته و مهم یعقیده از شخص یک آگاهی میزان به ذهنی هنجارهای رو، این از

(Jin & Kang, 2011)سبز، کیفی تأثیرات سبز، اعتماد خصوص در 1423 سال در چانگ و چن توسط که پژوهشی در 

 رضایت دوی هر ذهن در جاافتاده سبز کیفیت که گردید مشخص است شده انجام سبز رضایت و ذهن در افتاده جا سبز ریسک

  .دهدمی قرار تأثیر تحت مثبت طور به را سبز اعتماد و سبز

  .دارد تأثیر سبز محصوالت خرید قصد بر کنندگان مصرف ذهنی هنجارهای: 0 فرضیه

 

 شده ادراک  قیمت .1

 کیفیت های ادراک دارد تمایل قیمت.دارد نام قیمت,آورد بدست را خود نظر مورد کاالی تا کند می پرداخت مشتری که آنچه

 (دیگران و حیدرزاده.)کند خنثی ارزش مقابل مشتریدر قضاوت مقابل در را

 .دارد مشتری رفتار در ای کننده تعیین نقش قیمت میرسد نظر به

 .دارد تاثیر سبز محصوالت خرید قصد بر شده ادراک قیمت:0 فرضیه

 

 خریدار رفتار .1

 در همیشه این، وجود با دارند؛ نقش افراد عملکرد و نگرش گیری شکل در که شود می نگریسته اصولی عنوان به ها ارزش به

 رو این از و گذارد می تأثیر ها آن احساسات و تفکرات روی افراد، های نگرش. شوند نمی رفتار به منجر ها ارزش واقعی زندگی

 راهی جستجوی در باید بازاریابان که است این بر دال موارد این. است تأثیرگذار خریدشان رفتار همچون ها آن رفتارهای بر

 نقش کنندگان مصرف رفتار و هاگیری تصمیم روی هستند قادر طریق این از و باشند کنندگان مصرف های نگرش تغییر برای

 طریق از کنندگان؛ مصرف نگرش تغییر با توانند می بازاریابان که کند می بیان آجزن مستدل عمل تئوری. باشند داشته مؤثری

 گذاری نام. دهند قرار تأثیر تحت را تصمیماتشان و ها نگرش جدید، اعتقادات ایجاد و هاآن هنجاری اعتقادات گیری هدف

 حوزه بر توانند می زیرا دارند، مؤثری نقش برندها راستا این در. است تغییر قابل ها نگرش این دهیشکل در ارزشمند ابزاری



 

( تجاری نشان و نام) برندها بنابراین،(. کنند تبدیل احساسی ترجیحات به را منطقی دالیل قادرند) گذارند تأثیر احساسی های

 (Pickett & Ozaki, 2008) .دهند سوق سبز و پایدار محصوالت خرید سمت به را کننده مصرف های نگرش توانند می

 و بوده محیطی های برچسب جستجوی در که کنند می ادعا ها آمریکایی از درصد 04 دهد می گزارش اخیر های نظرسنجی

 (Cleveland et al. 2005) .گزینند برمی هستند زیست محیط دوستدار که را برندهایی

 شرکت به نسبت کنندگانمصرف از %91 آتنز، بازاریابی تحقیقات البراتوار در گرفته صورت های پژوهش با مطابق عالوه، به

 و ها شرکت بنابراین (Han et al, 2011). دارند مثبت نگرش هستند، حساس محیطیزیست موضوعات مورد در که هایی

 این توسط احتماال  کنند، می ایجاد مشتریان ذهن در را زیست محیط به نسبت نگرانی از تصویری مؤثر طور به که محصوالتی

 .گیرند می قرار حمایت مورد مشتریان از قبیل

 

 مدل پژوهش

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دانش زیست محیطی

اثر بخشی ادراک 

 شده

هشدکیفیت ادراک   

 قیمت ادراک شده

 هنجارهای ذهنی

 رفتار خریدار قصد خرید



 

 : پیشینه پژوهش پشتیبان1جدول 

 پیشینه پژوهش پشتیبان ابعاد فرضیه

تأثیر تأثیرات اجتماعی یا هنجارهای ذهنی بر قصد خرید محصوالت سبز توسط  2

 کنندگان دوستدار محیط زیستمصرف

(، کامان 1442)(، چان 2994(، براون )1442رایان )

 (1444لی )

کنندگان تأثیر نگرش زیست محیطی بر قصد خرید محصوالت سبز توسط مصرف 1

 دوستدار محیط زیست

 (1442(، پتی )2999کیسر )

تأثیر نگرانی زیست محیطی بر قصد خرید محصوالت سبز توسط مصرف  3

 کنندگان دوستدار محیط زیست

 (2990)(، شافر 1444(، لی )1440شوالتز )

تأثیر درک اهمیت مسائل زیست محیطی بر قصد خرید محصوالت سبز توسط  0

 مصرف کنندگان دوستدار محیط زیست

 (1440گارسیا میرا )

تأثیر درک مسئولیت های زیست محیطی بر قصد خرید محصوالت سبز توسط  0

 مصرف کنندگان دوستدار محیط زیست

 (1444(، کامان لی )2941مانزو و ونستن )

محیطی )اثربخشی ادراک شده( بر قصد خرید تأثیر اثربخشی رفتارهای زیست 1

 زیستکنندگان دوستدار محیط محصوالت سبز توسط مصرف

(، کامان لی 2991(، باندروا )2944مانزو و ونستین )

(1444) 

تأثیر دانش زیست محیطی بر قصد خرید محصوالت سبز توسط مصرف کنندگان  1

 زیستدوستدار محیط 

(، کیم و 1422(، کیم و چانگ )1444پیکت و ازاکی )

 (1440چوی )

های ارتباطات بازاریابی بیشتر بر قصد خرید محصوالت سبز توسط تأثیر فعالیت 4

 کنندگان دوستدار محیط زیستمصرف

(، پیکت و 1440(، کیم و چوی )1422کیم و چانگ )

 (1444آزاکی )

کنندگان دوستدار محصوالت سبز توسط مصرف تأثیر برندهای سبز بر قصد خرید 9

 محیط زیست

 (1440(، کیم و چوی )1422کیم و چانگ )

تجربیات پیشین مصرف کنندگان شخصی بر قصد خرید محصوالت سبز توسط  24

 کنندگان دوستدار محیط زیستمصرف

(، کیم و 1422(، کیم و چانگ )1444پیکت و آزاکی )

 (2991)(، ملیچ و همکاران 1440چوی )

(Resources: Pickett & Ozaki, 2008; Kim & Chung, 2011; Kim & Choi, 2005; Schlegelmilch 

et al., 1996 & lee, 2008) 

 

 
 : تأیید یا عدم تأیید فرضیه ها در پژوهش های مختلف2جدول 

 اندمحققانی که آن را تأیید نکرده اندمحققانی که آن را تأیید کرده ابعاد فرضیه ها

2 

تأثیر تأثیرات اجتماعی یا هنجارهای ذهنی بر قصد 

کنندگان خرید محصوالت سبز توسط مصرف

 دوستدار محیط زیست

(، چان 2994(، براون )1442رایان )

(، حمدی 1444(، کامان لی )1442)

 [11( ]2394و همکاران )

 [14( ]2392نخعی و خیری )

1 

تأثیر درک مسئولیت های زیست محیطی بر قصد 

خرید محصوالت سبز توسط مصرف کنندگان 

 دوستدار محیط زیست

(، کامان لی 2941مانزو و ونستن )

 (2394(، حمدی و همکاران )1444)

 

3 

تأثیراثربخشی رفتارهای زیست محیطی )اثربخشی 

ادراک شده( بر قصد خرید محصوالت سبز توسط 

 مصرف کنندگان دوستدار محیط زیست

ندروا (، با2944مانزو و ونستین )

(، نخعی و 1444(، کامان لی )2991)

 (2392خیری )

(، حمدی 2941رول فرگوسن )

 (2394و همکاران )



 

0 

تأثیر دانش زیست محیطی بر قصد خرید 

محصوالت سبز توسط مصرف کنندگان دوستدار 

 محیط زیست

(، کیم و چانگ 2392نخعی و خیری )

 (1440(، کیک و چایی )1422)

 

0 

ارتباطات بازاریابی بیشتر بر قصد های تأثیرفعالیت

کنندگان خرید محصوالت سبز توسط مصرف

 دوستدار محیط زیست

(، کیم و چانگ 2392نخعی و خیر )

 [30( ]1440(، کیم و چوی )1422)

 (2991ملیچ و همکاران )

1 

تجربیات پیشین مصرف کنندگان شخصی بر قصد 

کنندگان خرید محصوالت سبز توسط مصرف

 زیست دوستدار محیط

(، کیم و چانگ 1444پیکت و آزاکی )

(، ملیچ 1440(، کیم و چوی )1422)

(، نخعی و خیری 2991و همکاران )

(2392) 

 

 
 

 جامعه آماری و روش گرداوری اطالعات روش پژوهش،

 از لحاظ هدف تحقیق، پژوهش حاضر کاربردی است و به لحاظ رتبه بندی بر مبنای روش، توصیفی، پیمایشی و همبستگی

ها مورد ای طراحی گردید و برای گردآوری دادهها، پرسشنامهاست. به منظور بررسی تجربی فرضیات پژوهش و آزمون آن

سؤال بود که متغیرهای موضوع مورد مطالعه را مورد سنجش قرار می داد.  11ی مذکور شامل استفاده قرار گرفت. پرسشنامه

ای رفاه و پروما مراجعه می شهروندان مقیم مشهد که به فروشگاه های زنجیره نفر از 034میان  2390این پرسشنامه در سال 

پرسشنامه برای تحلیل آماری مورد استفاده قرار  044ای ـ تصادفی توزیع گردید و در نهایت تعداد گیری طبقهکردند، با نمونه

 گرفت. 
 

 روش تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه

وش تحقیق خود را مشخص کرد و با استفاده از ابزارهای مناسب، داده های مورد نیاز را برای آزمون پژوهشگر پس از این که ر

فرضیه های خود جمع آوری کرد، اکنون نوبت آن است که با بهره گیری از تکنیک های آماری مناسبی که با روش تحقیق، نوع 

دی و تجزیه و تحلیل نماید و در نهایت فرضیه هایی را که تا این متغیرها،... ارتباط دارد، داده های جمع آوری شده را دسته بن

مرحله او را در تحقیق هدایت کرده اند در بوته آزمون قرار دهد و تکلیف آن ها را روشن کند و سرانجام بتواند راه حلی و 

زم اندیشه ای خالق است، پاسخی برای پرسش تحقیق بیابد. پیوند دادن موضوع تحقیق به رشته ای از اطالعات موجود مستل

معموال  موضوعی به ذهن محقق خطور می کند که یافتن منابع داده های موجود برای بررسی آن مستلزم خالقیت ذهنی محقق 

است، آرایش و تنظیم داده ها نیز مستلزم خالقیت است.فرایند تجزیه و تحلیل داده ها فرایندی چند مرحله ای است که طی 

ز طریق بکارگیری ابزارهای جمع آوری در جامعه )نمونه( آماری فراهم آمده اند خالصه، کد بندی و دسته آن داده هایی که ا

بندی... و در نهایت پردازش می شوند تا زمینه برقراری انواع تحلیل ها و ارتباط ها بین این داده ها به منظور آزمون فرضیه ها 

له ای علمی از پایه های اساسی هر پژوهش علمی به شمار می رود که به فراهم آید.تجزیه و تحلیل اطالعات به عنوان مرح

وسیله آن کلیه فعالیت های پژوهش تا رسیدن به نتیجه، کنترل و هدایت می شوند. در این فصل نیز به توصیف داده های 

رداخته خواهد شد و سپس به هر اند پپژوهشی و تجزیه و تحلیل داده هایی که به وسیله پرسشنامه از افراد نمونه گردآوری شده

 شود.یک از فرضیات پاسخ داده می

 

 پرسشنامه   پایایی



 

مقصود از پایایی آن است که ابزار اندازه گیری را در یک فاصله زمانی کوتاه چندین بار و به گروه واحدی از افراد بدهیم نتایج 

نام ضریب پایایی استفاده می کنیم  و اندازه آن معموال بین حاصله نزدیک به هم باشد. برای اندازه گیری پایایی از شاخصی به 

صفر تا یک تغییر می کند. ضریب پایایی صفر معرف عدم پایایی و ضریب پایایی یک معرف پایایی کامل است. در این تحقیق به 

هنگی درونی ابزار منظور تعیین پایایی آزمون از روش آلفای کرونباخ استفاده گردیده است. این روش برای محاسبه هما

 کند به کار می رود.گیری میهای مختلف را اندازهگیری که خصیصهاندازه

 
 آزمون آلفای کرونباخ برای متغیر های تحقیق 1جدول 

 آلفای کرونباخ متغیرهای تحقیق

  131/4 دانش زیست محیطی

 134/4 اثربخشی ادراک شده

 109/4  شده ادراک کیفیت

 442/4 هنجار ذهنی

 192/4 رفتار خرید

 114/4  شده ادراک قیمت

 941/4 قصد خرید

 944/4 آلفای کل پرسشنامه

 

می باشد، می توان گفت متغیرهای تحقیق  1/4از آنجائیکه میزان آلفای کرونباخ بدست آمده برای متغیرهای تحقیق بزرگتر از 

 از پایایی قابل قبولی برخوردارند.

 

 پژوهشآزمون نرمال بودن متغیرهای 

قبل از وارد شدن به مرحله آزمون فرضها الزم است تا از وضعیت نرمال بودن داده ها اطالع حاصل شود. تا بر اساس نرمال بودن 

یا نبودن آنها، آزمون ها استفاده شود. در این آزمون اگر سطح معنی داری بدست آمده از اجرای آزمون، بزرگتر از مقدار خطا 

 تا یید خواهد شد. 1Hودر غیر اینصورت فرض 0Hباشد فرض  α=40/4یعنی 

 0H:داده ها نرمال است )از جامعه نرمال آمده اند( 

 1H: داده ها نرمال نیست )از جامعه نرمال نیامده اند( 

 
 برای متغیر های تحقیقاسمیرنوف  -آزمون کولموگروف 2جدول 

 سطح معناداری متغیرهای تحقیق

  210/4 دانش زیست محیطی

 449/4 اثربخشی ادراک شده

 243/4  شده ادراک کیفیت



 

 101/4 هنجارهای ذهنی

 441/4 رفتار خرید

 409/4 قیمت ادراک شده

 440/4 قصد خرید

 

تایید می شود و نتیجه می گیریم که  0Hاست،پس فرض 40/4با توجه به اینکه سطح معناداری برای متغیرها به بزرگتر از 

 داده های جمع آوری شده برای متغیرهای تحقیق نرمال است. 

 

 ضریب همبستگی بین متغیرهای پژوهش

( ماتریس ضرایب همبستگی پیرسون بین متغیرها را نشان می دهد. در اینجا باید اشاره کرد معموال در نتیجه گیری 3جدول )

از چنین آزمون هایی که در آن ها رابطه بین دو متغیر مورد بررسی قرار می گیرد، چنانچه ضریب همبستگی بین دو متغیر 

 10/4 – 1/4غیر ضعیف ارزیابی می شود و جنانچه مقدار این ضریب در دامنه ی بدست آید، رابطه بین دو مت 10/4کمتر از 

باشد به این معنا است که رابطه قوی بین دو متغیر وجود  1/4قرار گیرد این رابطه متوسط و در صورتی که این رابطه بیش از 

  دارد. 

 
 ماتریس همبستگی بین متغیرهای تحقیق 3جدول

 1 1 0 0 3 1 2 متغیرهای پژوهش

       44/2 دانش زیست محیطی

/101** اثربخشی ادراک شده
4 

44/2      

/010** کیفیت ادراک شده
4 

**141/
4 

44/2     

/311** هنجار ذهنی
4 

**349/
4 

**013/
4 

44/2    

/011** رفتار خرید
4 

**001/
4 

**341/
4 

**042/
4 

44/2   

/312** قیمت ادراک شده
4 

**024/
4 

**031/
4 

**334/
4 

**021/
4 

44/2  

/341** قصد خرید
4 

**014/
4 

**024/
4 

**093/
4 

**022/
4 

**044/
4 

44/2 

p<0.05      *p<0.01** 

 

 مدل سازی معادالت ساختاری

برای بررسی روابط علی بین متغیرها به صورت منسجم کوشش های زیادی در دهه اخیر صورت گرفته است. یکی از این روش 

ها برای انجام تحلیل عاملی تاییدی، معادالت ساختاری یا تحلیل چند متغیری با متغیرهای مکنون است. مدل سازی معادله 

ی و نیرومند از خانواده رگرسیون چند متغیری و به بیان دقیق تر بسط ساختاری یک تکنیک تحلیل چند متغیری بسیار کل

مدل خطی کلی است که به پژوهشگر امکان می دهد مجموعه ای از معادالت رگرسیون را به گونه ای همزمان مورد آزمون قرا 



 

و  1متغیرهای مشاهده شده می دهد. مدل معادالت ساختاری رویکرد آماری جامع برای آزمون فرضیه هایی درباره روابط بین

نامیده شده است. اما  LISREL3است، که گاه تحلیل ساختاری کوواریانس، مدل یابی علی و گاه نیز  2متغیرهای مکنون

 (.22؛2344نامیده شده است )هومن،  4SEMاصطالح غالب در این روزها، مدل یابی معادله ساختاری یا به گونه خالصه 

 اری شامل دو مولفه می گردد:یک مدل کامل معادالت ساخت

الف( مدل اندازه گیری: جزئی از معادالت ساختاری که طی آن متغیرهای مکنون مشخص می شوند. متغیرهای مکنون، 

 متغیرهای قابل مشاهده ای اند که بوسیله کواریانس میان دو یا چند شاخص نشان داده می شوند.

 ط بین متغیرهای مکنون را نشان می دهد.ب( مدل ساختاری: جزئی از مدل ساختاری که رواب

بررسی و تحلیل مدل های اندازه گیری در مراحل اولیه مطالعات تاییدی مفید بوده چرا که می تواند روشنگر نقاط ضعف نظری 

ی بوده و به تفسیر یافته های پژوهش کمک نموده و در طرح مطالعات آینده سهم عمده ای داشته باشد؛ بر این اساس مدل ساز

معادالت ساختاری شامل دو مرحله عمده تدوین مدل و آزمون مدل می باشد. در تدوین مدل محقق با استفاده از کلیه نظریات 

مرتبط، پژوهش و اطالعات در دسترس به طرح مدل می پردازد و در این مرحله مدل روابط علی بین متغیرها را توصیف می 

ن فرضیه هایی باشد که روابط علی بین متغیرهای مشهود و مکنون را از فضای تئوریک نماید. ارتباط بین متغیرها می تواند مبی

استنتاج نموده اند. مرحله بعدی آزمون برازندگی  و میزان انطباق این نظریه ها با داده های تجربی است که از جامعه معین 

 گرد آوری شده اند.

ه درونی و بیرونی )متغیرهای نهفته مستقل و وابسته( مورد توجه در بررسی بخش ساختاری مدل، روابط بین متغیرهای نهفت

قرار می گیرند. در اینجا هدف، تشخیص این موضوع است که آیا روابط تئوریکی که بین متغیرها در مرحله تدوین چارچوب 

ه مسئله مد نظر قرار می مفهومی مد نظر محقق بوده است، به وسیله داده ها تأیید گردیده یا نه. در رابطه با این موضوع، س

 گیرد.

( عالئم )مثبت یا منفی( پارامترهای مربوط به مسیرهای ارتباطی بین متغیرهای نهفته نشان می دهند که آیا پارامترهای 2

 محاسبه شده جهت روابط فرضی را مورد تأیید قرار داده اند.  

پیش بینی شده، قوی می باشند. در اینجا پارامترهای  ( مقدار پارامترهای برآورد شده نشان می دهد که تا چه حد روابط1

 باشد(.  91/2باید بیشتر از  tتخمینی باید معنی دار باشند)یعنی مقدار قدر مطلق 

( برای معادالت ساختاری، مقدار واریانس هر متغیر نهفته درونی که به وسیله متغیرهای 𝑅2( مجذور همبستگی چندگانه )3

بزرگتر باشد قدرت تبیین باالی واریانس را بیان می  R2بیین می شود را نشان می دهد. هر چه مقدار نهفته مستقل )بیرونی( ت

 (.204, ص. 2344کند. )کالنتری, 

تحلیل عاملی تا ییدی به بررسی این مطلب می پردازد که آیا داده های موجود با ساختار به شدت محدود شده پیش تجربی که 

می سازد، برازش دارد یا خیر. در این فرآیند، برازش را گاه  به اشتباه، تا یید یک مدل یا ساختار شرایط همانندی را برآورد 

یا  فرضی می دانند. اما باید دانست که هیچ مدلی هرگز تا یید نمی شود و تنها می تواند رد شود )با داده ها برازش نداشته باشد(

مدل معادله کامل معادله ساختاری شامل هر دو دسته متغیرهای مشاهده  عدم تا یید آن به نتیجه نرسد )برازش یابد(. چون

شده و مشاهده نشده است و پارامترهای مدل باید از طریق پیوند بین واریانس ها و کوواریانس های متغیرهای مشاهده شده و 

ی گردآوری شده با الگوی پارمترهای مدل چنانکه توسط پژوهشگر مشخص شده است، برآورد شود تا میزان برازش داده ها

 (. 2342نظری مشخص شود)کالین، 

                                                           
1. Observed Variables 
2. Latent Variables 
3. Liner Structural Relationships  
4. Structural Equation Modeling 



 

وجود دارند که می توانند برای اندازه گیری برازش کل مدل مورد  5مجموعه وسیعی از معیارها و شاخص های برازندگی

برازندگی خاص استفاده قرار گیرند. متاسفانه هیچ کدام از اینها در تمام جهات نسبت به بقیه برتری ندارند. زیرا یک شاخص 

نسبت به حجم نمونه، روش تخمین، پیچیدگی مدل، مفروضات مربوط به نرمال بودن یا ترکیبی از شرایط فوق به طور متفاوت 

عمل می کند و از اینرو افراد مختلف بسته به شرایط مدل ممکن است شاخص های مختلفی را برای برازش مدل مورد استفاده 

(. بنابراین از شاخص های متفاوتی برای سنجش برازش الگوی مورد مطالعه در این 219-214؛ 2344قرار دهند ) کالنتری، 

 تحقیق استفاده شد که عبارتند از:

ریشه میانگین خطای دوم تقریب: اولین معیار برای تعیین برازش کل مدل، ریشه میانگین توان دوم خطای تقریب است که 

باشد نشان می دهد که مدل از  40/4مانی که مقدار این آماره کمتر از ( نشان داده می شود. زRMSEA6تحت عنوان )

باشد  2/4و  44/4باشد برازش قابل قبول، اگر بین  44/4و  40/4برازش خوبی برخوردار است، در صورتی که مقدار آن بین 

 باشد برازش ضعیف است.   2/4برازش متوسط و اگر بزرگتر از 

ر بعدی برای برازش مدل به شاخص های برازش مطلق معروفند. این معیارها تحت عنوان : دو معیا7شاخص های برازش مطلق

GFI8, AGFI9 ,  حاکی از  9/4در خروجی ظاهر می شوند. این شاخص ها باید بین صفر و یک باشند و مقادیر باالتر از

 برازش قابل قبول مدل است.

در خروجی برنامه ظاهر می شوند، به مقایسه شاخص های  شاخص های نسبی برازش:  اندازه گیری های برازش بعدی که

برازش نسبی می پردازند و نشان می دهند که تا چه حد برازش مدل نسبت به مدل خط پایه که در واقع مدل استقالل است 

مقادیر تمام  NNFIبه استثنای شاخص  .NNFI10, NFI11, CFI12مناسب تر می باشند. این  شاخص ها عبارتند از 

های این گروه بین صفر و یک قرار دارند و هر چه مقدار ان ها به یک نزدیکتر باشد نشان دهنده برازش خوب مدل شاخص 

 – 13لوئیس –)که آن را شاخص تاکر  NNFIمی تواند بزرگ تر از یک باشد(. برخی منابع استفاده از  NNFIاست )مقدار 

TLI- .نیز می گویند( را برای برازش مدل توصیه می کنند 

به طور کلی در کار با برنامه لیزرل، هر یک از شاخص های بدست آمده برای مدل به تنهایی دلیل برازندگی مدل یا برازندگی 

بیانگر مهمترین این شاخص ها می باشد،  0آن نیستند. بلکه شاخص ها را باید در کنار یکدیگر و با هم تفسیر کرد. جدول 

زش مناسب و قابل قبول مدل مفهومی تحقیق می باشد. بنابراین و بر اساس برازش مقادیر تمام شاخص ها نشان دهنده برا

 (.2344الگوی مفهومی پژوهش، همخوانی الگوی مفهومی با داده های گردآوری شده مورد تا یید می شود )کالنتری، 

( مدل مفهومی تحقیق آورده در این قسمت تحلیل عاملی تأییدی و نمودارهای مسیر )وزن های استاندارد و معناداری ضرایب

 می شود.

                                                           
5. Goodness of fit 
6. Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) 
7. Absolute Fit Indices 
8 Goodness of Fit Index (GFI) 
9. Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) 

 
10. Non- Normed Fit Index (NNFI) 
11. Normed Fit Index (NFI) 
12. Comparative Fit Index (CFI) 
13. Tucker – Lewis Index (TLI) 



 

 
 مدلسازی معادالت ساختاری مدل مفهومی تحقیق )تخمین استاندارد( 1شکل 

 

 

 



 

 مدلسازی معادالت ساختاری مدل مفهومی تحقیق )معناداری ضرایب( 2شکل 

 

 

 شاخص های برازش مدل 4جدول 

 مقدار بدست آمده حد مجاز نام شاخص

/df2X 3 24/1 ترو کم 

NFI 9/4 90/4 و باالتر 

NNFI 9/4 91/4 و باالتر 

IFI 9/4 91/4 و باالتر 

CFI 9/4 91/4 و باالتر 

GFI 9/4 90/4 و باالتر 

RMSEA 419/4 44/4تر از کوچک 

 

 دارد. . دانش زیست محیطی تاثیر مثبت و معناداری بر قصد خرید محصوالت سبز2فرضیه 

 دارد. و معناداری بر قصد خرید محصوالت سبز . اثربخشی ادراک شده تاثیر مثبت1فرضیه 

 دارد. ادراک شده تاثیر مثبت و معناداری بر قصد خرید محصوالت سبز . کیفیت3فرضیه 

 دارد. . هنجارهای ذهنی تاثیر مثبت و معناداری بر قصد خرید محصوالت سبز0فرضیه 

 دارد. محصوالت سبزشده تاثیر مثبت و معناداری بر قصد خرید  ادراک . قیمت0فرضیه 

 

 
 و ضریب تعیین )متغیر وابسته: قصد خرید( tی ضرایب مسیر، آماره 5جدول 

 
 t (𝑅2)آماره  (ضریب مسیر ) متغیر پیش بین

  14/3** 11/4 دانش زیست محیطی

 

 90/3** 33/4 اثربخشی ادراک شده 13/4

 19/1** 32/4 ادراک شده کیفیت

 40/4** 09/4 هنجارهای ذهنی

 11/0** 04/4 قیمت ادراک شده

p<0.05      *p<0.01** 

 

 99می توان گفت: دانش زیست محیطی در سطح اطمینان  14/3به مقدار   tو همچنین آماره  11/4با توجه به ضریب مسیر 

 تاثیر معنادار و مثبتی دارد. درصد بر قصد خرید محصول سبز

 99می توان گفت: اثربخشی ادراک شده در سطح اطمینان  90/3به مقدار   tو همچنین آماره  33/4با توجه به ضریب مسیر 

 تاثیر معنادار و مثبتی دارد. درصد بر بر قصد خرید محصول سبز



 

 99در سطح اطمینان  شده ادراک می توان گفت: کیفیت 19/1به مقدار   tو همچنین آماره  32/4با توجه به ضریب مسیر 

 .دارد مثبتی و معنادار تاثیر سبز محصول قصد خرید درصد بر

درصد بر  99می توان گفت: هنجار ذهنی در سطح اطمینان  40/4به مقدار   tو همچنین آماره  09/4با توجه به ضریب مسیر 

 تاثیر معنادار و مثبتی دارد. قصد خرید محصول سبز

 99در سطح اطمینان  شده ادراک متمی توان گفت: قی 11/0به مقدار   tو همچنین آماره  04/4با توجه به ضریب مسیر 

 .دارد مثبتی و معنادار تاثیر سبز محصول قصد خرید درصد بر

شده است. این ضریب توانایی پیش بینی متغیر وابسته توسط متغیر مستقل را  13/4( برابر R2مقدار ضریب تعیین چندگانه )

درصد از تغییرات متغیر قصد خرید محصول  13اند بررسی می کند. بر این اساس متغیرهای مستقل روی هم رفته توانسته 

 سبز را پیش بینی کنند. 

 خرید دارد. تاثیر مثبت و معناداری بر رفتار  . قصد خرید محصول سبز1فرضیه 

 
 (خرید رفتار و ضریب تعیین )متغیر وابسته: tی ضرایب مسیر، آماره 6جدول 

 t (𝑅2)آماره  (ضریب مسیر ) متغیر پیش بین

 00/4 14/0** 13/4 خرید محصول سبز قصد

p<0.05      *p<0.01** 

 

در سطح اطمینان  می توان گفت: قصد خرید محصول سبز 14/0به مقدار   tو همچنین آماره  13/4با توجه به ضریب مسیر 

 خرید تاثیر معنادار و مثبتی دارد. درصد بر رفتار 99

است. این ضریب توانایی پیش بینی متغیر وابسته توسط متغیر مستقل را شده  00/4( برابر R2مقدار ضریب تعیین چندگانه )

 درصد از تغییرات متغیر رفتار 00روی هم رفته توانسته است  بررسی می کند. بر این اساس متغیر قصد خرید محصول سبز

 خرید را پیش بینی کند. 
 

 نتیجه گیری

صد و رفتار خرید کاالهای دوستدار محیط زیست با مرور تحقیقات هدف اصلی این تحقیق تدوین مدلی از عوامل اثرگذار بر ق

( در توضیح مدل می توان گفت 1اند. )جدول ها موردتأیید قرار گرفته شدهپیشین است. که در تحقیقات زیادی این فرضیه

جارهای ذهنی محیطی درباره محصوالت سبز، تجربیات قبلی مصرف کنندگان در مورد محصوالت سبز، هنهرچه دانش زیست

محیط، وجود ارتباطات بازاریابی، تمامی افراد به خرید از برندهای مصرف کنندگان، اثربخشی ادارک شده درباره مسائل زیست

محیطی توسط مصرف کنندگان بیشتر باشد در محیطی، نگرانی درباره مسائل زیستحامی محیط زیست، اهمیت مسائل زیست

قالب یک معادله خطی قصد خرید سبز و در نهایت رفتار خرید سبز بیشتر خواهد شد. بنابراین با وجود این که مصرف کنندگان 

های  تر هستند. سازمانبه خرید محصوالت سبز تمایل دارند، بسیاری از سازمان های تجاری هنوز در این زمینه از آن ها عقب

تجاری باید از استراتژی هایی پیروی کنند که از طریق دوست داشتن محیط زیست به عنوان راهی برای بازاریابی سبز برای 

آنها سود کنند و این رویکرد باعث بروز فرصت های رشد می شود. اگرچه در ابتدا هزینه هایی خواهد داشت. اما در طوالنی 

ی شود. بنابراین تولیدکنندگان معتقد به بازاریابی دوستدار محیط زیست می توانند از جویی در هزینه ها ممدت باعث صرفه

 طریق تولیدات محصوالت دوستدار محیط زیست و با کیفیت قیمت باالتری را برای محصول خود طلب کنند. 

به سمت تولید می توان گفت اکنون با رشد بخش مصرف کنندگان دوستدار محیط زیست در ایران دیگر راه برگشتی 

محصوالت مخرب برای محیط زیست وجود ندارد و رفته رفته فشارهای دولتی، رقابتی و تغییر نگرش مشتریان شرکت ها را 



 

محیطی ملزم به پیروی و بکارگیری رویکرد بازاریابی سبز می کند. مشتریان به دنبال محصوالتی هستند که آثار مخرب زیست

 کمتری داشته باشند. 

ی سبز باعث ایجاد یک میدان بازی با رقبای اندک می شود. بازاریابی سبز چندین امتیاز از جمله بهبود کارایی منابع، بازاریاب

 های ساختاری شرکت و بهبود موقعیت رقابتی را برای شرکت به همراه دارد. پایین آوردن هزینه

را تحمل نمی کنند. با توجه به تغییر تدریجی رفتار  . همچنین تحقیق نشان می دهد که مشتریان کیفیت کمتر و قیمت باالتر

ی فعالیت شرکت ها و مؤسسات، شناخت بهتر مصرفی مصرف کنندگان و ورود بازاریابی اجتماعی و بازاریابی سبز به حیطه

بیشتر مصرف کنندگان سبز و نیازهای آنان موجب می شود بازار بهتری برای آینده محصوالت سبز رقم خورده و به پیشبرد 

ی گذشته، جهان شاهد رشد شرکت ها و سازمان ها به سمت تولید محصوالت سبز کمک می کند. همچنین در طول چند دهه

نمایی در شمار اخبار و فعالیت هایی است که توسط گروه های حامی محیط زیست ترویج داده شده و روی صدمات 

 اند.محیطی تمرکز کردهزیست

 ریزی محیط زیست ارائه می گردد:در سال های اخیر، پیشنهادهای زیر برای مدیریت و برنامه در راستای موج محیط گرایی

  ضروری است شرکت ها در طراحی استراتژی های خود، به خصوص بازاریابی و فروش، مسائلی چون مسئولیت

ند سبز باعث ایجاد ارزش ویژه اجتماعی و سبزگرایی را مورد توجه قرار دهند تا با ایجاد اعتماد به برند سبز، تصویر بر

 برند سبز برای خود شوند و مشتری را راغب به خرید کنند. 

  پیشگامی شدن در اخذ مجوزهای سبز )حفاظت از محیط زیست( از سازمان ها و اتحادیه حامی محیط زیست و

 تبعیت از قوانین سبز برای ایجاد جایگاه متمایز در بازار. 

 یطی به شرکت ها توصیه می شود برای پایداری در بازار، آمیخته بازاریابی سبز خود را محبا توجه به تغییرات زیست

 کنندگان سبز طراحی و تبیین کنند. برای اثرگذاری بیشتر بر قصد خرید مصرف

 ای که ای صحیح به گونهاستفاده از ترویج و تبلیغات سبز و ایجاد تصویری سبز از شرکت در اذهان مشتریان به شیوه

 عث ترغیب و تشویق آنان به استفاده از محصوالت و خدمات شرکت شود. با

 ای جامع به منظور شناخت ادراکات مشتری از خدمات و محصوالت و تمایالت آن انجام تحقیقات بازار سبز به گونه

 ها. 

 یدی به تولیدکنندگان پیشنهاد می شود که مصرف کنندگان حامی محیط زیست، حاضر نیستند ویژگی های کل

محصول مانند راحتی استفاده، در دسترس بودن، قیمت، کیفیت و کارایی را فدای ویژگی های سبز محصول کنند. در 

 نتیجه سبز بودن محصول باید همراه با راحتی استفاده، قیمت مناسب، کیفیت مناسب و... باشد. 

 ی، نخست برنامه هایی را به منظور با توجه به اهمیت حفظ آن، الزم است نهادهای دولتی و سازمان های تولید

 توجهی به محیط زیست تدوین نمایند. افزایش و آگاهی و دانش افراد و خطرات ناشی از بی

  .استفاده از عکس، بروشور و پوسترهای تبلیغاتی به منظور بیان مزایای استفاده از محصوالت دوستدار محیط زیست 

  در بسته بندی محصوالت سبز به منظور قابل تشخیص کردن و متمایز استفاده از رنگ، طرح و یا عالمت های جذاب

 ای که نظر مشتریان را به خود جلب نماید. کردن آنها از دیگر محصوالت، به گونه

  درج اطالعاتی مختصر و یا جمالتی کوتاه از مضرات بی توجهی به محیط زیست، و یا فواید استفاده از محصوالت سبز

 ای که مشتری را به فکر وادارد. ت، به گونهدر بسته بندی محصوال

 ی آن توسط مصرف کننده را هایی که قابلیت کاربرد مجدد توسط تولیدکننده و یا استفادهاستفاده از بسته بندی

 داشته باشند. 

 ای ای که قابل رقابت با انواع مشابه باشند. تشکیل گروه ها و انجمن هقیمت گذاری مناسب محصوالت سبز به گونه

 دوستدار محیط زیست در میان مصرف کنندگان. 



 

 ی شهروندان بپردازند، و یا ایجاد مراکزی فعال که با برخوردی محترمانه به جمع آوری کاغذ و زباله های تفکیک شده

در  ی جوایز و مشوق هایی عالوه بر آنکه افراد را تشویق به ادامه این رفتار نمایند، از آنها جهت ترغیب دیگرانارائه

 تحویل زباله های باارزش خود به این مراکز، استفاده کنند. 

  برگزاری کالس های آموزشی برای شهروندان در خانه های سالمت جهت افزایش دانش زیست محیطی آن ها و

 ترغیب آن ها به خرید کاالهای دوستدار محیط زیست.

 .گنجاندن مفاهیم مرتبط با محیط زیست در کتب درسی دانش آموزان 

 محیطی به شهروندان و ترغیب آن ها به رفتارها و برگزاری همایش ها و کنگره هایی در زمینه آموزش مسائل زیست

 محیطی. خریدهای زیست

همانطور که در نتایج ذکر شد، نگرش نسبت به محیط زیست یکی از مؤثرترین عوامل بر قصد خرید سبز است. لذا هر چه 

ر باشد تأثیرش بر قصد خرید سبز بیشتر می شود. بنابراین پیشنهاد می شود قانونگذاران تنگرش نسبت به محیط زیست مثبت

محیطی محصوالت ناسازگار با و مسؤوالن به عنوان اولویت اول در جهت حفظ منابع طبیعی و اولویت دوم، کاهش عواقب زیست

تار حفاظتی نسبت به محیط زیست از نظر مصرف محیط زیست، برنامه هایی را تدوین و اجرا نمایند. به عالوه مهم ترین رف

کننده سبز دور ریختن زباله به نحو مناسب است. با توجه به نتایج پژوهش، حتی مصرف کنندگان سبز نیز نسبت به جداکردن 

دن ی آموزش و آگاهی دازباله جهت بازیافت چندان حساس نیستند پیشنهاد می شود که مسؤوالن، خأل بزرگی را که در زمینه

محیطی و رابطه آن با رفتار مصرف کنندگان و به مردم احساس می شود، برطرف سازند. ارائه طرح های مناسب آموزش زیست

پژوهش هایی درباره روش های کنارگذاری کاال از پژوهش های آتی می تواند باشد. فرضیه دوم بیان می کند که هنجارهای 

که در نتایج ذکر شد هنجارهای ذهنی یکی دیگر از عوامل مؤثر بر قصد خرید سبز ذهنی بر قصد خرید سبز اثر دارد. همانطور 

است. لذا هرچه هنجارهای ذهنی بهبود یابد، تأثیرش بر قصد خرید سبز بیشتر می شود. بنابراین از آنجا که خانواده، جایگاه اول 

ازاریابان می بایست نسبت به تقویت رفتارهای سازگار را از نظر گروه اجتماعی تأثیرگذار دارد، تولیدکنندگان محصوالت سبز و ب

توانند با محیط زیست توسط خانواده اقدام نموده و ابتدا خانواده را هدف تبلیغ محصوالت خود قرار دهند. به عالوه بازاریابان می

د. آن ها می دانند که شهرت از طریق استفاده از فشارهای اجتماعی جهت افزایش قصد خرید سبز هر فرد اقداماتی را انجام دهن

یک شرکت از طریق تبلیغات دهان به دهان افزایش می یابد؛ بنابراین تالش در این زمینه می توانند باعث تهییج مصرف کننده 

 و قصد خرید او شود. 

فرضیه بیان می کند که داشتن قصد خرید سبز به رفتار خرید سبز منجر می شود. با توجه به اینکه قصد خرید سبز یکی از 

مهم ترین عوامل اثرگذار بر رفتار خرید مصرف کننده است، بازاریابان با شناسایی عوامل اثرگذار بر قصد خرید سبز، می توانند 

 ده را هر چه بیشتر به سمت رفتار سبز سوق دهند. درصدد تقویت آن برآیند و مصرف کنن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 پرسشنامه

کامال  شرح پرسش ردیف

 موافقم

نظری  موافقم

 ندارم

کامال  مخالفم

 مخالفم

           من همیشه اطالعات خودم را در مورد محصوالت سبز بروز می کنم. 2

           محصوالت سبز چگونه عمل می کنند.من خیلی عالقه دارم بدانم که  1

حفاظت از آب  به حل مشکل منابع طبیعی با  فکر می کنم می توانم   0

 کمک کنم. و انرژی 

          

فکر می کنم می توانم از محیط زیست بوسیله ترجیح محصوالت  0

 دوستدار محیط زیست  حفاظت کنم.

          

می تواند تاثیر مثبتی بر محیط زیست و  باور دارم رفتار هر فردی 1

 جامعه داشته باشد.

          

           من باور دارم کارهای زیادی می توانم برای محیط زیست انجام دهم. 1

فکر می کنم با استفاده از محصوالت سبز می توانیم منابع را برای   4

 آیندگان ذخیره کنیم. 

          

           .برای من مهم می باشدکیفیت محصوالت سبز  9

           کیفیت محصوال سبز به اندازه سایر محصوالت خوب می باشد. 24



 

 

 ویژگی های پاسخگو

 :سن

 سال  00 -02           سال        04-31            سال   30-32     سال          34-10       سال         10زیر      

 باالتر                                                                                                                   و سال 01 

 :جنسیت

                  مرد زن                                 

 :شغل

آزاد                                        دانشجو                کارمند                                        سایر                   خانه دار          

 :تحصیالت

 فوق لیسانس و باالتر          لیسانس                  فوق دیپلم                 دیپلم                             زیر دیپلم             

 :میزان درآمد

 میلیون و باالتر 3         میلیون         3تا  1        میلیون         1تا  2    میلیون          2زیر       

           .می باشند اعتماد قابل سبز بسیار محصوالتی 22

کیفیت باالی محصوالت سبز، احتمال خرید این محصوالت را افزایش  21

 می دهد.

          

           می کنند. خرید  محصوالت سبز به تشویق را من و دوستان خانواده 23

می  قرار تاثیر تحت را محصوالت سبز  خرید برای من ها تصمیم رسانه 20

 دهند.

          

می  قرار تاثیر تحت محصوالت سبز را  خرید برای من تصمیم تبلیغات 20

 .دهد

          

           .بخرم در آینده محصول سبز دارم دوست من 21

      .محصول سبز بخرم قصد دارم در آینده من 21

عملکرد زیست محیطی محصوالت سبز ارزش خوبی برای من فراهم  24

 می کند.

     

من محصوالت سبز را می خرم چون که منافع زیست محیطی باالیی  29

 نسبت به سایر محصوالت دارند.

     

مطابق با انتظارات من می عملکرد زیست محیطی محصوالت سبز  14

 باشد.

     

      .من همیشه محصوالت سبز می خرم 12

      .من مشتری ثابت محصوالت سبز هستم 11


