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Abstract 
The present study was aimed at investigating the 

effective environmental and psychological factors on 

green purchasing willingness. The statistical 

population of this study is consisted of employees of 

Sarcheshmeh copper complex and the sample size 

was obtained equal to 258 people using the Cochran 

formula which were chosen using the simple random 

sampling method. Data collection instrument is the 

questionnaire including are the environmental 

knowledge questionnaire of Hoo, Kwang and kim 

(2013), environmental social responsibility 

questionnaire of Hoo, Kwang and Kim (2013), 

perceived behavioral control questionnaire of Choo 

and Hoo (2001) and green purchasing questionnaire 

of Hoo, Kwang and Kim (2013). 

Results showed that the variables such as 

environmental knowledge and social responsibility 

have directly and indirectly a significant effect on 

green purchasing willingness through the 

intermediate variables such as perceived behavioral 

control. 

Keywords: Environmental Knowledge, Environ-

mental Social Responsibility, Perceived Behavioral 

Control, Green Purchasing Willingness.  

 کیدهچ
ها و زیست محیطی مانند: افزایش آلودگیمشکالت عدیده  با توجه به

رسد شناسایی عواملی که به های زیست محیطی به نظر مینگرانی

حفاظت از محیط زیست کمک کرده و انجام کارهای محیط زیست 

دوستانه ضروری باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل زیست 

ثر بر تمایل به خرید سبز انجام گرفته مؤمحیطی و روانشناختی 

 کارکنان مجتمع مس سرچشمه را آماری پژوهش حاضرجامعه  است.

ند که حجم نمونه از طریق فرمول کوکران برابر با دهمی تشکیل

گیری تصادفی ساده نمونه روشنفر می باشد که با استفاده از  258

ها در پژوهش حاضر پرسشنامه گردآوری داده انتخاب شده است. ابزار

دانش زیست محیطی هو، باشد که به ترتیب شامل پرسشنامه می

 اجتماعی زیست محیطیمسئولیت پذیری (، 2013کوانگ و کیم )

کنترل رفتاری ادراک شده چو و هو ، (2013کوانگ و کیم) هو،

(، می2013) کوانک و کیم و تمایل به خرید سبز هو، (2001)

و  نتایج نشان داد که متغیرهای دانش زیست محیطی باشد.

پذیری اجتماعی به صورت مستقیم و غیرمستقیم از مسئولیت

رفتاری ادراک شده بر تمایل به ای کنترل طریق متغیر واسطه

 دار دارند.  خرید سبز اثر معنا

دانش زیست محیطی، مسئولیت پذیری کلیدی: هایواژه

اجتماعی زیست محیطی، کنترل کیفیت ادراک شده، تمایل به خرید 

 سبز.
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مقدمه 
مجموعه از که است خداوند  موهبتی زیست محیط و طبیعت

 موجود هر اطراف در که هماهنگی شرایط و عوامل منابع، موجودات،

در آید. می وجود به است وابسته آن به حیات ادامه و دارد وجود زنده
به  خسارت در بازساز  خود، طبیعت توانایی بیشتر به دلیل ابتدا

مورد توجه قرار  بر محیط زیست انسان ثیرأت از عنوان یک نتیجه
نگرفته بود.

و بوده طبیعت بر غلبه فکر در همواره بشر ،فناور پیشرفت  با
طبیعت و  بر غلبه در خود رشد به رو روند بتواند تا نموده تالش

از برخی بروز اما نماید؛ حفظ از آن را  استفاده هر چه بیشتر
 زیست ها آلودگی و طبیعی منابع ها جمله محدودیت از مشکالت

ها  اقتصاد ، اجتماعی، و  اخیر بر رو  جنبه ها سال در محیطی
 است، شده آنان تجدید تفکر به منجر ثیر گذاشته وأتزیست محیطی 

محیط به توجه روند اخیر سال ده در گفت توانمی که طور هب
در مهم ا پدیده عنوان به زیست محیط و یافته افزایش زیست
بارها که محیطی زیست مشکالت است و شده جهان مطرح سراسر
بشر برا  تهدید  عنوان به زمینه این در فعال ها سازمان توسط
 جهان سرتاسر سساتؤم و هاسازمان شهروندان، ،بودند شده شناخته

 ,2010) کرده سال پیش نگران 30 از بیشتر را
Papadopoulos) 

عنوان با کنندگانمصرف از جدید  گروه آمدن به وجود موجب و
-. مصرف(Do Paco,2009) است شده  سبز کنندگانمصرف

از مصرف دسته آن به زیست محیط دوستدار همان یا سبز کنندگان
 با مرتبط ها  فعالیت و خرید رفتار در که شود می اطالق کنندگانی

محیط زیست بر را کاالها مصرف و ساخت فرایند تأثیر خود، بازار
 .(Stern,2010)گیرند تصمیم می اساس این بر و کرده بررسی

 های محققها و چالشدغدغه
مطالعات زیاد  در زمینه خرید سبز در چند سال رغم اینکه علی

اخیر انجام شده اما ضرورت تحقیق جامعی که همه عوامل را در 
شود.باشد احساس میمبنا  مدل خاصی انجام شده  برگیرد و بر
این تحقیق متغیرهایی که در تحقیقات گذشته  این در عالوه بر

سته مورد تحلیل مورد بررسی قرار گرفته در کنار هم و در مدل پیو
در این تحقیق با بررسی دیدگاه افراد در یک شرکت  قرار گرفت.

صنعتی میزان آگاهی افراد را نسبت به مشکالت زیست محیطی و 
محصوالت  هم چنین میزان اهمیتی که آنها برا  محیط زیست و

حامی محیط زیست قائل هستند را سنجیده و این نتیجه حاصل شد 
ده شده خوب بوده اما در راستا  رسیدن به هایی که داکه آموزش

هدف مهم که همان خرید سبز است کافی نبوده و با توجه به این 

شود که این موضوع یک حرکت نو در دنیا و کشور ما محسوب می
محیطی و همچنین ها  زیستالزم است بازبینی در انجام آموزش

.(Shobeiri, 2013)محیطی صورت گیردفرهنگ زیست ءارتقا
میان در محیطی زیست مسائل اهمیت افزایش با همزمان

سبز محصوالت خرید قصد بر ثرؤم عوامل شناخت کنندگان،صرفم
متغیر درونزا در این  رسد.می نظر به کنندگان ضرور  مصرف توسط

از: احتمال است باشد که عبارتمی سبز خرید قصد یا پژوهش نیت
-با ویژگی محصول یک دادن ترجیح به شخص یک تمایل و

در خرید  معمولی محصول به محیطیزیست مطلوب ها 
(2009, Abdul Rashid.) 

 اهداف تحقیق
بررسی عوامل زیست محیطی و : هدف این پژوهش هدف کلی

تمایل به خرید سبز در بین کارکنان مجتمع  ثر برؤمروانشناختی 
 است. مس سرچشمه

 اهداف جزئی
 غیرمستقیم دانش زیست محیطی بر کنترل تعیین اثر مستقیم و

 رفتار ادراک شده و تمایل به خرید سبز.
 مستقیم مسئولیت پذیر  اجتماعی زیست تعیین اثر مستقیم و غیر

 سبز. خرید به تمایل و شده ادراک رفتار محیطی بر کنترل
 خرید سبز. به بر تمایل شده ادراک رفتار تعیین اثر مستقیم کنترل

 بر خرید سبز در این پژوهش ثرؤعوامل م
در این تحقیق متغیر درونزاد تمایل به خرید سبز است که ما قصد 

عوامل بر  این .ا  از عوامل را بر آن بسنجیممجموعه ثیرتأ داریم
متغیر دانش دست آمده است. دو هشده باساس تحقیقات انجام

محیطی عواملی پذیر  اجتماعی زیستزیست محیطی و مسئولیت
ثیر أند که به طور مستقیم و غیرمستقیم بر تمایل به خرید سبز تهست
این عوامل بر متغیر کنترل رفتار  ادراک شده تاثیر گذار  .گذارندمی

نیز بر تمایل به خرید سبز اثربخش هستند و  هستند و این سه متغیر
یل به خرید سبز در فرد شکل شوند تا تماعامل موجب می 3مجموع 
 .بگیرد

 محیطی زیست دانش
درباره فرد دانش مجموع" از است عبارت محیطی زیست دانش

اهمیت به پی بردن معنا  به واقع، در محیطی و زیست موضوعات
 (2000لو) چان و Leonidou et al).,"(2010است زیست محیط
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در مستقل متغیرها  از یکی محیطی زیست دانش که دریافتند
 دانش با چینی افراد و باشدمی سبز محصوالت رفتارخرید بینی پیش

فعالیت  در مشارکت تر  برا قو  تمایل بیشتر، محیطی زیست
نیز هاشرنگ بر دانش همچنین دارند.  سبز خرید به مربوط ها 
 ,2008) ستا ثیر گذارأت

Powell
 
& Ham.) 

 و محیط درباره فرد دانش معتقدند (2001) همکاران و  الروچه
مطلوب ها نگرش به دادن شکل در مهمی نقش زیست محیط
که نمودند ثابت نیز گذشته دارد. تحقیقات سبز محصوالت به آنان
به نگرش بر معنادار  و مثبت ثیرتأ محیطی زیست دانش

 (. Cheah& Phau,(2011 دارد سبز محصوالت
بلکه است ایدئولوژ  یک تنها نه محیطی زیست دانش امروزه،
مصرف بر رفتار که می شود محسوب بازار رقابت در مهمی مسئله
دانش عنوان به محیطی زیست انش. داست  ثیرگذارأت کننده
و طبیعی محیط روابط و مفاهیم حقایق، مورد در عمومی

(.Nakhaei,2013) شودمی تعریف هایشاکوسیستم

مشکل محیطی زیست ها آگاهی و دانش چه سنجش اگر
باشد می محیطی زیست اعتقادات برا  ا پایه دانش، اما است
(2009,Barber et al.)

ها  زیستآگاهی میزان در چشمگیر  رشد شاهد گذشته ها دهه
یک وجود از خبر ادبیات رفتار  و است بوده جهان سرتاسر در محیطی

تحقیقات از بسیار  عالوه دهد، بهمی و رفتار دانش میان رابطه مثبت
از بسیار  با مستقیماً محیطی زیست دانش و آگاهی که دهندمی نشان

(.Barber et al,2009)دارد  رابطه کنندهمصرف رفتارها 

-مصرف رفتار بر عمیقی ثیرأت محیطی تزیس آگاهی افزایش

رفتار مهم ةلفؤم دارد. سبز بازار محصوالت گسترش و کننده
افزایش محیطی، زیست مسائل به نسبت هوشیار کننده مصرف
افزایش این .است زیست و محیط سبز محصوالت مورد در دانش

کنندهمصرف خرید تصمیمات در سبز مسائل به نسبت هوشیار 
زیست ها آگاهی افزایش مشتریان، از زیاد  شمار .است مشهود
 به با تمایلشان را سبز ها شرکت محصوالت ترجیح و خود محیطی
 دوستدار خدمات و محصوالت برا  بیشتر مبلغ پرداخت و سبز خرید

 .(Han et al, 2011) دهندمی نشان زیست محیط

 زیست محیطی اجتماعیپذیری مسئولیت
ها و تولیدکنندگان صرفاً در مقابل زمانی تصور بر این بود که سازمان

بایست بهترین محصول  که می داران و کارکنان مسئولند و یا اینسهام
 ،مشتر  برسانندتر و کیفیت باالتر به دست  مصرفی را با قیمت پایین

که محصول چه آثار و عواقب ثانو  داشته باشد. رقابت  غافل از این

ی محیط باعث به وجود شدید، افزایش جمعیت و کمیابی منابع، آلودگ
ها  نوین به سازمان و مدیریت شد که تعهد و مسئولیت آمدن رویکرد

طرح اجتماعی نیز نتیجة آن تحوالت بود. در واقع شاید بتوان گفت که م
 ها  محیطی. شدن این مسئولیت پاسخی بود به نیازها و چالش

هام و کترا معتقدند حمایت از محیط خارجی اختیار  نبوده نگرا
 آید بلکه یک بخش مهم از فرایند کسب و کار به حساب می

(2002,Cateora Philip & Granham John.) مسئولیت اجتماعی 
تی مشکالت زیست محیطی مشتر  نگریسته و حة شرکت همه جانببه 

گیرد. استوارت و سالمون، مسئولیت  یا رفاه بلند مدت او را نیز در نظر می
ا  از مدیریت که طبق آن  شیوه»کنند:  اجتماعی را چنین تعریف می

و ترفیع  جامعه دهند که اثر مثبتی بر هایی را انجام میها فعالیتسازمان
 & Stuart .(Solomon ,(1997 «کاالها  عمومی داشته باشد

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

 کنندگان را در پی داشته باشند. برخی صاحبار مصرفنگرش و رفت
ا  رفاه جامعه ها را متعهد به ارتقنظران پا را فراتر گذاشته و سازمان

اند. کنت هاتن و مار  هاتن  ، از این دسته(سرتو و گریف) اند دانسته
ها  خارجی سبب بروز مشکالتی برا توجهی بنگاه به ذینفع معتقدند بی

 .(Amini,2001) شود مصرف کننده کاال  آن بنگاه می
ها کند که شرکت در ضمن اصول اخالقی در کسب و کار نیز حکم می

ثیر قرار أهایشان چگونه منافع دیگران را تحت تباشند که فعالیتمطلع 
Zikmund & Damico, 2011دهد ) می

 .)

 کنترل رفتاری ادراک شده 
کنترل رفتار  ادراک شده به عنوان سهولت یا دشوار  ادراک شده از 

کنترل  (Taylor& Todd, 1995). شودانجام یک رفتار تعریف می
فاکتورها  ادراک شده در ارتباط است که ممکن باورها با یک سر  

است بروز یک رفتار را تقویت کرده یا مانع آن شوند. تصور این است که 
کنترل رفتار  ادراک  ،ر ترکیب با قدرت هر فاکتور کنترلاین باورها د

شده غالب را تعیین می کنند، به ویژه قدرت هر فاکتور کنترل برا  
ار در کنترل رفتار  ادراک شده نقش داشته و بازداشتن یا تقویت یک رفت

با این احتمال عینی در ارتباط مستقیم است که فاکتور کنترل وجود 
 ( .Mohamadi 2007 )خارجی دارد 

دهد که انگیزه یک فرد به کنترل رفتار  درک شده نشان می
وسیله درک فرد از میزان دشوار  رفتارها و میزان موفقیت و  در 

گیرد. اگر شخص انجام یک رفتار ،تحت تأثیر قرار می جام یا عدمان
اعتقادات قو  کنترلی درباره وجود عوامل تسهیل کننده یک رفتار 

بر  کنترل درک شده باالیی بر رو  یک رفتار خواهد داشت. داشته باشد،
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عکس اگر شخص اعتقادات کنترلی قو  نداشته باشد، درک پایینی از 
تواند مربوط این درک می شود.بروز رفتار میکنترل خواهد داشت که مانع 

ثر از هنجارها  أها  متبینی وقایع آینده و نگرشبه تجارب گذشته، پیش
 محیط اطراف فرد باشد.

که تا چه اندازه شود وط میکنترل رفتار  ادراک شده به این مرب
کند انجام یا عدم انجام رفتار تحت کنترل یک فرد احساس می

تواند به طور دارد. کنترل رفتار  ادراک شده می اراد  او قرار
مستقیم و غیرمستقیم از طریق قصدها  رفتار، رفتار را تحت کنترل 

 ( .Mohamadi 2007 )قرار دهد. 

 و درونی ها محدودیت از ادراک ،شده ریز برنامه رفتار تئور  در

 (Taylor& Todd, 1995).دهدمی انعکاس را رفتار انجام بیرونی،

 به رفتار انجام از جلوگیر  یا تسهیل برا  ،عوامل از ادراک

 شامل عوامل این که است شده شناخته  کنترل باورها  عنوان

 فرد ( ها توانایی و هامهارت )اطالعات، درونی کنترل ها عامل

 انجام برا  امکانات( و منابع ها،)فرصت بیرونی کنترل عوامل و

 (.(Conner & Armitage, 1998شوند می رفتار
 ها فناور  از استفاده مورد در رفتار  کنترل عوامل از بعضی

 به فناور  از یک دیگر بعضی حالی که در هستند، ثابت مختلف،

 از است ممکن فرد یک دارند. فرق هم با کامال دیگر فناور 

 برا  کند، استفاده ها  مختلفموقعیت در یکسانی ها مهارت

 وظایف انجام برا  مشابهی ها مهارت که حوزهایی در مثال

 است مرتبط با بازاریابی الزم اطالعاتی ها سیستم به مربوط
 پابرجا و ثابت نسبتاً درونی( کنترل )عامل فرد توانایی و قابلیت

 کنترلی عوامل فناور ، هر از استفاده برا  کلی طورهب اما است.

 با متناسب شده، ریز برنامه رفتار تئور  در دارند. اهمیت خاصی
 آن، از استفاده شرایط خاص کنترلی عوامل مطالعه، مورد فناور 

  .(Mathieson, 1991) گیرندمی قرار بررسی مورد و تعیین
 و رفتار  باورها  شده، ریز برنامه رفتار تئور  اساس بر
 انجام به نسبت را نامطلوبی یا مطلوب نگرش نتایج، ارزیابی

 انگیزه و هنجار  باورها  نتیجه کنند.می ایجاد فرد در رفتار
 پیدا نمود هنجار ذهنی در دیگران هنجار  انتظارات تحقق

 را شده ادراک رفتار  کنترل نیز کنترلی باورها  و کندمی
 ذهنی هنجار رفتار، مورد در نگرش کلی طورهب کنند.می تعیین

 انجام قصد گیر شکل به منجر درک شده رفتار  کنترل و

 ریز برنامه رفتار تئور  از متعدد  مطالعات در شوند.می رفتار

 است شده استفاده پژوهش نظر  مبنا  عنوان به شده
 Hu.Chau.Sheng.Tam)؛ (Harriso ، 1991) ؛1997 (

، 2000), Khalifa & Frini.) 

 

 خرید محصوالت سبز قصد

 هدف رفتارانجام  برا  فرد  اراده و نیت شدت بیانگر رفتار  قصد

 تمایل افراد دهد،می نشان رفتار با رفتار  قصد رابطه. تاس

 دارند را آنها انجام قصد که شوند درگیر رفتارهایی در دارند

Conner & Armitage, 1998).) قصد از بعد همیشه رفتار بنابراین 

 .(Yaghubi&  Shakeri.2009) است آن به متصل و رفتار 
 مسیر معین یک در عمل کنندهتعیین را قصد آجزن، و فیشبن 

 یک ذهنی شکل دهی احتمال عنوان به را رفتار قصد آنها دانند.می

 یک خرید مثال، قصد عنوان بهاند. کرده تعریف خاص رفتار

 خرید در واقعی رفتار کننده خوببینیپیش عنوان به خاص محصول

 قصد المبر، پژوهش با شده است. مطابق داده تشخیص محصول

 کنندهمنعکس که شودمی تعریف ذهنی حالت یک عنوان به رفتار 

 بهتر  درک داشتن بنابراین .است رفتار انجام برا  شخص تصمیم

 تا کند کمک بازاریابان به تواندمی کنندگانمصرف رفتار  مقاصد از
 .(Abdul Qader ,2008) کنند برقرار گروه هدف با بهتر  ارتباط

 در خرید کاالها احتماالت شناسایی جهت خرید، قصد مقیاس اغلب

 اراد  ها مقیاس گیردمی قرار استفاده مورد معین زمانی دوره یک طول

 موثرتر مشتر  تصمیم به دستیابی در رفتار  ها مقیاس توانند ازمی

 خرید به اجبار اقدام رو  از مشتریان است ممکن زیرا باشند،

 .(Hu, 2010)کنند

 
  هامواد و روش

 تحقیقروش 
 روش و ماهیت مبنا  بر است و کاربرد  هدف مبنا  بر حاضر تحقیق

 همبستگی نوع از توصیفی تحقیقات گروه در توانمی را تحقیق این نیز

 دانش زیست محیطی،  برونزا متغیرها  ارتباط تحقیق این داد. در قرار

ا  کنترل واسطه متغیر مسئولیت پذیر  اجتماعی زیست محیطی و
 بررسی تمایل به خرید سبز  درونزا متغیر با و هم ادراک شده بارفتار  

 .گرددمی

 
 جامعه آماری تحقیق
نفر از کارکنان مجتمع  مس سرچشمه  8000 جامعه آمار  این تحقیق

 .که در زمان تحقیق مشغول به کار می باشند رفسنجان هستند
 

 شیوه نمونه گیری و حجم نمونه
-در این تحقیق روش نمونه نفر هستند و 258حجم نمونه دراین تحقیق 

حجم نمونه به روش کوکران به  گیر  به صورت تصادفی ساده است.
 گردد:مانند زیر تعیین می

 

              5/0 q=,P                  06/0 = d                 
96/1Z=                                   8000 N= 

 

n=
        

(   )         
=

(    )(    ) (   )(   )

(      )(    )  (    ) (   )(   )
=258      
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 ها و ابزار گردآوری تحقیقشیوه
ا  و میدانی تابخانهها از روش کدر این تحقیق برا  گردآور  داده
برا  بررسی ادبیات تحقیق ا  استفاده شده است. در روش کتابخانه

و مقاالت خارجی و داخلی و ها، نشریات نامهها، پایاناز کتاب
ها  علمی مختلف بر رو  شبکه اینترنت و در روش میدانی پایگاه

از روش ها و اطالعات از جامعه آمار  و نمونه دادهآور برا  جمع
 .پرسشنامه استفاده شده است

هو،  نامهپرسش از دانش زیست محیطیمتغیر  سنجش جهت
گویه 9 بر مشتمل که است گردیده استفاده (2013کوانگ و کیم )

 =5 از لیکرت ا گزینه 5 طیف اساس بر سنجش مقیاس است.

.است شده تنظیم مخالفم کامالً = 1 تا موافقم کامالً
مسئولیت پذیر  اجتماعی زیست محیطیمتغیر  سنجش جهت

 که است گردیده استفاده ( 2013هو، کوانگ و کیم ) پرسشنامه از
ا گزینه 5 طیف اساس بر سنجش مقیاس است. گویه 2 بر مشتمل
است. شده تنظیم مخالفم کامالً = 1 تا موافقم کامالً = 5 از لیکرت
 نامهپرسش از کنترل رفتار  ادراک شدهمتغیر  سنجش جهت
است. گویه 4 بر مشتمل که است گردیده ( استفاده2001چو و هو )
کامالً = 5 از لیکرت ا گزینه 5 طیف اساس بر سنجش مقیاس
است. شده تنظیم مخالفم کامالً = 1 تا موافقم

هو، کوانگ و  نامهپرسش از تمایل به خرید متغیر سنجش جهت
است. گویه 6 بر مشتمل که است گردیده استفاده (2013کیم )
کامالً = 5 از لیکرت ا گزینه 5 طیف اساس بر سنجش مقیاس
 است. شده تنظیم مخالفم کامالً = 1 تا موافقم

گیریو پایایی ابزار اندازهروایی 
بین که جا آن از و هانامهپرسش بودن استاندارد به توجه با

خوبی نسبتاً حاضر همبستگی تحقیق در استفاده مورد متغیرها 

پژوهشگران توسط قبالً نامهپرسش این سازه روایی و دارد وجود
ابزار روایی تعیین جهت است، شده تأیید مکرر طور به مختلف
مورد ها خصیصه حد چه تا استفاده مورد ابزار که این و گیر اندازه
روایی از سنجد،می را مدل( در موجود حاضر )متغیرها  تحقیق در نظر

از که گیر اندازه ابزار پایایی تعیین کنیم. برا می استفاده محتوایی
در استفاده مورد ابزار که این و شودمی محسوب ابزار فنی ها ویژگی
روش از دهدمی دست به یکسانی نتایج اندازه چه تا یکسان شرایط
 .است شده استفاده کرونباخ آلفا 

متغیرها آمده دست به کرونباخ آلفا  . مقدار1لجدو
آلفای کرونباخ متغیرها

 75 .0 دانش زیست محیطی

 0.73 تمایل به خرید سبز

 0.72 کنترل رفتار ادراک شده

زیست  پذیر  مسولیت
محیطی

0.65 

با آیدمی بر فوق 1جدول در شده ذکر نتایج از که طور همان
پژوهش متغیرها  آمده دست به کرونباخ آلفا  مقدار به توجه
 برخوردار خوبی نسبتاً پایایی از گیر اندازه ابزار که گفت توانمی

.باشدمی

  هااطالعات و داده
( n= 239ها  آمار توصیفی برا  نمونة مورد بررسی  ) شاخص

شامل میانگین، انحراف استاندارد، کجی و کشیدگی برا  
متغیرها  مورد نظر آورده شده است.

ها  آمار توصیفی متغیرها  پژوهششاخص.2جدول 

 میانگین متغیر
انحراف 

 استاندارد
 کشیدگی کجی

0.131-31.554.150.170 دانش زیست محیطی

0.0170.606-25.343.68 تمایل به خرید سبز

0.2170.085-10.822.81ادراک شدهکنترل رفتار 

زیست محیطی پذیری اجتماعی  مسولیت
8.061.42-0.5680.558
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مقادیر به دست آمده  شودمشاهده می 2همانطور که در جدول 
+ قرار 2و  -2کجی و کشیدگی برا  متغیرها  پژوهش که بین 

 .متغیرها نرمال استدارد، توزیع تمامی 

 ماتریس همبستگی
از آن جایی که پایه و اساس مطالعات تحلیل مسیر همبستگی بین 

همبستگی متغیرها  پژوهش آورده باشد، در ادامه ماتریس متغیرها می
شود.می

متغیرها  پژوهش ماتریس همبستگی  .3جدول 

01/0 P < **     05/0 P < *

 (26/0از میان متغیرها  برونزا به ترتیب مسئولیت زیست محیطی)
ترین ضریب همبستگی باالترین تا پایین (11/0) محیطیدانش زیست و

باشند که همه این ضرایب از نظر آمار  میدارا سبز  خرید به را با تمایل
هستند و متغیر درونزا  کنترل رفتار دارا  ضریب همبستگی دار معنی
دار باشد که از نظر آمار  معنیمینسبت به تمایل به خرید سبز  (31/0)

(. > 01/0Pاست )

اثرات مستقیم
به بحث و  4در این قسمت با توجه به اطالعات مندرج در جدول

مستقیم ها  مرتبط با اثرات أیید فرضیهبررسی پیرامون رد یا ت
مربوط به اثرات  4پردازیم. در ادامه جدولمتغیرها بر یکدیگر می

 شود.مستقیم آورده می

برآورد ضرایب اثر مستقیم .4 جدول

متغیرها  

 برآوردها
 پارامتر استاندارد شده

خطای استاندارد 

 برآورد
t

 اثر دانش  بر :

0.033.17 0.20** کنترل رفتار ادراک شده

 ns 0.04 1.60 0.10 تمایل به خرید سبز

اثر مسئولیت پذیری 

 اجتماعی بر:

0.011.97 0.11* کنترل رفتار ادراک شده

4.43 0.04 0.27** تمایل به خرید سبز

 اثر کنترل رفتار  بر:

 0.02 0.17** سبز خرید به تمایل
2.62

0100 P < **  0.05    P < *

 6 5 4 3 2 1متغیرها

 1 رفتار کنترل

 1 0.42** 0.49** 0.31** تمایل به خرید

پذیری   مسئولیت

 اجتماعی زیست

محیطی

**0.30**0.33**0.26**0.431

 دانش  زیست

محیطی
*0.16**0.200.11*0.170.071
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: دانش زیست محیطی بر کنترل رفتار ادراک شده و 1فرضیه 

 تمایل به خرید سبز اثر مستقیم دارد.

 زیست اثر مستقیم دانش 4با توجه به اطالعات مندرج در جدول 
 مقدارو با توجه به  20/0برابر با  شده ادراک رفتار بر کنترل محیطی

(17/ 3 t =  در سطح )دار است. همچنین اثر مستقیم معنی 01/0
 و با توجه به مقدار 10/0برابر با  خرید به محیطی بر تمایل زیست دانش
(60/1 t = معنی )باشد. بنابراین فرضیه اول پژوهش در ارتباط دار نمی

 و ییدشد تأ ادراک رفتار کنترل بر محیطی زیست دانش مستقیم با اثر
خرید سبز رد  به تمایل بر محیطی زیست دانش مستقیم اثر در مورد
 گردد.می

 : مسئولیت پذیری اجتماعی زیست محیطی بر کنترل2فرضیه 

 اثر مستقیم دارد. سبز خرید به تمایل و شده ادراک رفتار

پذیر   اثر مستقیم مسئولیت 4با توجه به اطالعات مندرج در جدول 
و با  11/0شده برابر با  ادراک رفتار کنترلبر  محیطی زیست اجتماعی

دار است. اثر مستقیم معنی 05/0( در سطح = 1t /97) توجه به مقدار
و  27/0برابر با  سبز خرید به بر تمایل محیطی زیست پذیر  مسئولیت

دار است. بنابراین در معنی 01/0( در سطح  = 43/4t) با توجه به مقدار

 پذیر  اجتماعیمسئولیت مستقیم اثر با ارتباط فرضیه دوم در
 سبز خرید به تمایل و شده ادراک رفتار کنترل بر محیطی زیست

 .گرددمی ییدأت

خرید سبز اثر  به بر تمایل شده ادراک رفتار : کنترل3فرضیه 

 مستقیم دارد.

 ادراک رفتار اثر مستقیم کنترل 4با توجه به اطالعات مندرج در جدول
(  = 62/2tو با توجه به مقدار) 17/0برابر با  سبز خرید به بر تمایل شده

 اثر با ارتباط در معنی دار است. بنابراین فرضیه سوم 01/0در سطح 
  .گرددمی ییدأت سبز خرید به تمایل بر شده ادراک رفتار کنترل مستقیم

اثرات غیرمستقیم
به بحث و  4در این قسمت با توجه به اطالعات مندرج در جدول 

ها  مرتبط با اثرات غیرمستقیم أیید فرضیهبررسی پیرامون رد یا ت
وط به اثرات مرب 5پردازیم. در ادامه جدول متغیرها بر یکدیگر می
 شود.غیرمستقیم آورده می

مستقیمبرآورد ضرایب اثر غیر .5جدول 

 متغیرها                       برآوردها
پارامتر استاندارد 

 شده

خطای 

استاندارد 

 برآورد
t

اثر غیر مستقیم دانش زیست 

 محیطی بر :

0.050.022.54* سبز خرید به تمایل

اثر غیر مستقیم مسئولیت 

 پذیری بر:

0.030.011.96*سبز خرید به تمایل

اثر غیر مستقیم کنترل رفتار 

 ادراک شده بر:

 0.060.01**سبز خرید به تمایل
2.58

0.01 P < **  0.05   P < *

 نقش با سبز خرید به بر تمایل محیطی زیست : دانش4فرضیه 

   دارد. تأثیرغیرمستقیم شده ادراک ای کنترل رفتارواسطه

 بر  محیطی زیست اثر غیرمستقیم دانش 5با توجه به اطالعات جدول 
در سطح  (= t 2 /54) و با توجه به05/0برابر با  سبز خرید به تمایل
 گردد. یید میأپژوهش تمعنی دار است. بنابراین فرضیه چهارم  05/0

 سبز خرید به تمایل بر محیطی زیست پذیری: مسئولیت5فرضیه 

 شده تأثیر غیرمستقیم دارد . ادراک رفتار کنترل ایواسطه نقش با
 پذیر اثر غیرمستقیم مسئولیت 5با توجه به اطالعات جدول 

و با  03/0برابر با  سبز خرید به تمایل بر محیطی اجتماعی زیست
بنابراین فرضیه  .است دارمعنی 05/0 سطح ( در= 1t /96توجه به )

 گردد. پنجم پژوهش تایید می
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 اثرات کلی
باشد که  گیر  اثرات کل می یکی دیگر از پارامترها  برآورد شده اندازه
آید. در برخی موارد  دست میهاز ترکیب اثرات مستقیم و غیرمستقیم ب

متغیرها بر یکدیگر اثر مستقیم و یا فقط غیرمستقیم دارند که در این 

 6باشد. جدول  صورت اثر کل برابر با اثر مستقیم و یا غیرمستقیم می
مربوط به متغیرهایی است که بر یکدیگر هم اثر مستقیم و هم اثر 

 غیرمستقیم دارند.

اثرات کل متغیرها  پژوهش بر یکدیگر .6جدول

 متغیرها 

 برآوردها

پارامتر استاندارد 

 شده

خطای استاندارد 

 برآورد
t

 اثر کل دانش زیست محیطی بر :

0.160.042.40* سبز خرید به تمایل

 اثر کل مسئولیت پذیری بر:

0.300.044.75** سبز خرید به تمایل

اثر کل کنترل رفتار ادراک شده بر:

 0.230.02** سبز خرید به تمایل
3/43

-زیست اثر کلی دانش شودمشاهده می 6طور که در جدول همان

 و با توجه به مقدار 16/0برابر با  سبز خرید به بر تمایل محیطی
(40/2t =  در سطح )دار است.  اثر کلی مسئولیتمعنی 05/0 

 و با توجه به مقدار 30/0برابر با  سبز خرید به پذیر  بر تمایل
(75/4t =  در سطح )دار است. معنی 01/0 

برابر با  سبز خرید به شده بر تمایل ادراک رفتار اثر کلی کنترل
 ار است. دمعنی 01/0( در سطح  = 43/3tو با توجه به مقدار) 23/0

 خرید به متغیر برونزا  پژوهش)دانش زیست محیطی( بر تمایل
دارا  اثر مستقیم معنادار  نیست. در حالی که  همه متغیرها   سبز

 سبز خرید به برونزا  پژوهش اثر غیر مستقیم معنادار  با هرتمایل
نیز در این  سبز خرید به دارند.  میزان واریانس تبیین شده تمایل

میزان واریانس تبیین شده  ( است. ضمنا42/0ًبرابر با  )پژوهش 
 می باشد.  27/0کنترل رفتار ادراک شده در پژوهش حاضر برابر با 

مقایسه اثرات مستقیم، غیرمستقیم و کل و میزان واریانس 

 تبیین شده متغیرها
به منظور مقایسه اثرات مستقیم، غیرمستقیم  7بر این اساس در جداول 

سبز، برآورد ضرایب استاندارد شده  خرید به رها بر تمایلو کل متغی
 خرید به اثرات مستقیم، اثرات غیرمستقیم و اثرات کل متغیرها بر تمایل

 و میزان واریانس تبیین شده آن گزارش شده است. سبز

و واریانس تبیین شده آن سبز خرید به اثرات کل متغیرها بر تمایلضرایب استاندارد شده اثرات مستقیم، غیرمستقیم و  .7جدول

برآوردها متغیرها   واریانس تبیین شده اثرات کل اثرات غیرمستقیم اثرات مستقیم 

از: سبز خرید به تمایل به روی

محیطی زیست دانش
0.10 **0.05 *0.16 

 مسئولیت پذیری اجتماعی 

 محیطی زیست

**0.27 *0.03 

**0.30 

0.58 

 0/17** شده ادراک رفتار کنترل
*0.06 **0.23 
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 گیری  نتیجهبحث و 

بین  دربه خرید محصوالت سبز  تمایل بر مؤثر عوامل پژوهش این در
 و تجزیه از حاصل نتایج اساس بر شد. بررسی کارکنان یک شرکت

 مستقیم دانش زیست محیطی بر اثر با ارتباط در آمار  ها تحلیل

مطابق با مدل چگلمیچ و شده و تمایل به خرید سبز،  ادراک کنترل رفتار
ریز  شده آجزن، وجود دانش زیست محیطی در بین تئور  رفتار برنامه

کند تا آنها نسبت به مسائل و مشکالت زیست افراد یک جامعه کمک می
را  حفاظت از محیط تر  داشته و اهمیت بیشتر  بمحیطی درک کامل

زیست قائل باشند و با افزایش دانش زیست محیطی افراد جامعه باورها  
کنترلی افراد سطح باالتر  پیدا خواهد کرد و هر چقدر باورها  کنترلی 
افراد دارا  سطح باالتر  باشد احتمال موفقیت و رسیدن به هدف بیشتر 

 عمیقی ثیرأت یمحیط زیست آگاهی افزایشبه همین صورت  .خواهد شد
رفتار مصرفی افراد جامعه خواهد داشت و فرد برا  حفظ محیط زیست  بر

خود که تنها شامل محیط طبیعی اطراف او نخواهد بود و وجود خود 
 تالش بیشتر  خواهد نمود. ،شخص را نیز در بردارد

تمایل به  بر دانش زیست محیطی معنادار و مستقیم اثر نتیجه
 نتایج تحقیقات  کانچاناپیبول با همسو حاضر پژوهش در خرید سبز

 در تحقیقی با عنوانکانچاناپیبول  است. (2008گرنت ) و (2014)
دارند بیان می (نسل جوان در میان سبز رفتار خرید بررسی تجربی)

-زیست محیطی، مصرفباره اثرات با توجه به افزایش آگاهی درکه 

سبز حساسیت محصوالت کنندگان هنگام تصمیم گیر  خرید 
. نسل جوان که دهندبیشتر  را نسبت به این محصوالت نشان می

 نگرش و باور به رسد به نظر می هستند جامعه ما دهنده آیندهنشان
که آنها را قادر به تأمل در انتخاب محصوالت اند متفاوتی رسیده

 .نمایدمی سبز
 مسیر( در تحقیق خود با عنوان )بازاریابی سبز، 2008گرنت )
 از محیط مباحث حمایت به افراد ( نشان داد گرایشاستراتژیک

-آلودگی اخبار افزایش چون عواملی و است افزایش حال در زیست

 ضایعات، دفع مشکالت کره زمین، شدن گرم زیست، محیط ها 

 آن افزایش نتیجه در و غذایی مواد آلودگی ازون، الیه شدن سوراخ

 نقش سبز مصرف شدن عمومی و گسترش در اجتماعی، فشارها 

 زیست لمسائ از جامعه دانش افزایش واقع در. دارا هستند را مهمی

 و شده آنها در حساسیت و ایجاد نگرانی افزایش به منجر محیطی،
 امر  ضرور  را سبز معیارها  اساس بر محصوالت مداوم ارزیابی

 است. ساخته
خرید به  تمایل بر دانش زیست محیطی  مستقیم اثر نتیجه

نتایج  با همسو حاضر پژوهش درو  همحصوالت سبز رد شد
در آبلیو تیس  ( است.2010)و همکاران  تحقیقات  آبلیو تیس

به این  با عنوان )مشخصات مصرف کننده سبز در یونان( تحقیقی
توان به نبود رابطه معنادار بین سطح مینتیجه رسیدند که 

 .تحصیالت و رفتار مصرف اشاره کرد
 ارتباط در آمار  ها تحلیل و تجزیه از حاصل نتایج اساس بر

 ادراک محیطی بر کنترل رفتارپذیر  زیستمسئولیت مستقیم اثر با

بر اساس  توان چنین استدالل نمودمی تمایل به خرید سبز شده و
در  کهایجاد احساس مسئولیت  ،آنریز  شده تئور  رفتار برنامه

هر فعالیتی که  استبرابر محیط زیست و همچنین ایجاد این باور 
تواند به نابود  یا بهبود محیط زیست دهند میافراد انجام می

که اگر هر  به این ترتیب منجر به این درک و باور شودو بیانجامد 
که در قبال محیط زیست دارد احساس  فرد در برابر وظایفی

اگر افراد  حیط زیست کمک کرده است ومسئولیت نکند به نابود  م
 مسئولیتدر برابر رفتارها  خود نسبت به محیط زیست احساس 

کنند و دارا  نگرشی مثبت نسبت به رفتار ها  دوستدار محیط 
زیست باشند و باور داشته باشند که اعمال و رفتار آنها بر محیط 

ز خود بروز هایی را ااطراف اثر می گذارد تمایل خواهند داشت  رفتار
 دهند که به حفظ محیط کمک نماید.

مسئولیت پذیر  اجتماعی زیست  معنادار و مستقیم اثر نتیجه
نتایج  با همسو حاضر پژوهش در تمایل به خرید سبز بر محیطی

 شناسایی" در تحقیقی با عنوان لی (، است.2008) تحقیقات لی

 اثرگذار کنندگانمصرف سبز رفتارخرید بروز در که عواملی

به بررسی این عوامل  ،(نگیک نگه شهروندان :افراد نمونه(  "است
 ها  اجتماعیگروه تأثیر که است آن از حاکی هایافتهپرداخته و 

 و باشدیم کنندگانمصرف سبز خرید رفتار  بروز در عامل مهمترین
 و زیست محیطی لئمسا از نگرانی عوامل به ترتیب آن پی در
 بیشترین زیست، محیط از قبال محافظت در شده ادارک ولیتئمس

 .هستند دارا را تأثیر
 با ارتباط در آمار  ها تحلیل و تجزیه از حاصل نتایج اساس بر
توان میکنترل رفتار ادراک شده بر تمایل به خرید سبز  مستقیم اثر

ریز  شده، که براساس تئور  رفتار برنامه چنین استدالل نمود
اساس درک آنها از نتایج حاصل از انجام یک رفتار انگیزه افراد بر 

توانند با استفاده از محصوالتی که می و گیردثیر قرار میأتحت ت
 سازگار با محیط زیست هستند به حفظ محیط زیست کمک کنند.
اگر این درک در بین افراد جامعه بوجود آید و همچنین تولید این 

ن نتیجه گرفت که با توامحصوالت در کشور ما بیشتر شود، می
امروزه در بین افراد جامعه وجود )ها  زیست محیطی وجود نگرانی

تولید هر چه بیشتر این محصوالت، باعث خواهد شد  مسلماً (،دارد
 داشته باشند. آنهاتا افراد تمایل بیشتر  به استفاده از 
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 ارتباط در آمار  ها تحلیل و تجزیه از حاصل نتایج اساس بر

 با تمایل به خرید سبز بر دانش زیست محیطی غیرمستقیم اثر با
توان چنین استدالل شده می ادراک کنترل رفتار ا واسطه نقش

نمود، اگر افراد آگاهی و دانش کافی نسبت به مسائل زیست 
محیطی داشته باشند، این دانش و آگاهی نوعی ادراک و کنترل باور 

ها در ترکیب با قدرت هر را در فرد ایجاد خواهد کرد که این باور
تواند فرد را به سمت انجام اعمال محیط زیست فاکتور کنترل می

این اشتیاق به انجام اعمال محیط زیست  دوستانه سوق دهد.
حامیانی  ؛تواند به حامی محیط زیست تبدیل کند، فرد را میدوستانه

که تمایل به استفاده از محصوالتی دارند که هم برا  سالمتی خود 
 باشد.ا سودمند مینهآنها و حفظ محیط طبیعی آ

 اثر با ارتباط در آمار  ها تحلیل و تجزیه از حاصل نتایج اساس بر

تمایل به خرید  بر پذیر  اجتماعی زیست محیطیمسئولیت غیرمستقیم
توان چنین استدالل می شده، ادراک کنترل رفتار ا واسطه نقش با سبز
نسبت به مسائل داشتن احساس مسئولیت افراد جامعه برا   که نمود

تمایل به استفاده از محصوالت سازگار با محیط ایجاد زیست محیطی و 
در ابتدا باید به این درک و عقیده برسند که تمامی افراد جامعه در  ،زیست

برابر محیط زیست مسئول بوده و باید تمام تالش خود را برا  حفاظت از 
نی که این احساس مسئولیت با درک محیط زیست انجام دهند و زما

تواند به یک رفتار محیط زیست دوستانه در فرد کامل همراه شود می
 تبدیل شود. 

 اثر ها فرضیه زیر جز به موجود ها فرضیه همه تأیید به توجه با

 خوبی مدل حاضر پژوهش ،بر تمایل به خرید سبز دانش زیست محیطی 

 .است خرید محصوالت سبزتمایل  مورد در هاسازمان برا 
 حاضر، پژوهش از آمده دست به نتایج و هایافته مالحظه با

از  تربخشاثر بیشتر و استفاده جهت پژوهشگر سو  از چند پیشنهادهایی
از این محصوالت در بین  استفاده تمایل افزایش و محصوالت سبز

 .شودمی ارائه کارکنان مجتمع مس سر چشمه
بر کنترل رفتار و  مستقیم دانش اثر در پژوهش نتایج به توجه با .1

که از طریق برگزار  میزگرد،  شودمی پیشنهاد، تمایل به خرید
ها  آموزشی، میزان آگاهی و دانش افراد را باال سمینارها و کالس

برده تا از این طریق بتوان درک و باورها  زیست محیطی را در فرد 
 حصوالت سبز سوق داد.ایجاد کرده و آنها را به سمت خرید م

اثر مستقیم و غیر مستقیم مسئولیت  در پژوهش نتایج به توجه با .2
شود که با پذیر  بر کنترل رفتار و تمایل به خرید پیشنهاد می

سر  از وظایف زیست محیطی به افراد و در نظر واگذار  یک
سعی  ،سر  جوایز نقد  در برابر انجام دادن این وظایفگرفتن یک
اس مسئول بودن در برابر محیط و درک استفاده درست از کنیم احس

محیط زیست را در افراد ایجاد کرده و فرد را به استفاده از محصول 
 سبز تشویق کنیم.
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