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 چکیده
در خرید  نیب شیپیک متغیر  به عنواناغلب  زیستی محیطنگرانی  که یدرحال

ي تجربی این ارتباط را ها افته، یشود یمدر نظر گرفته  زیستی محیطمحصوالت 
بروز این شکاف در ادبیات،  جهیدرنت. دهند ینمقرار  دییتأطعی مورد ق به صورت

بر روي  زیستی محیطي ها ینگران میرمستقیغمستقیم و  راتیتأثاین تحقیق، 
درك بهتر این تناقض را  منظور به، زیستی محیطتمایل به خرید محصوالت 

ث روش، و از حی ی قرار داده است. این تحقیق از حیث هدف کاربرديموردبررس
با استفاده از الگوي مدل یابی معادله  انسیکووارپیمایشی و مبنی بر تحلیل 

نفر از دانشجویان دانشگاه  386این تحقیق، تعداد  موردمطالعهساختاري است. 
بخشی از گروه شهروندان با استفاده از فرمول به عنوانفردوسی مشهد، 

و نتایج  ها افتهی که بر اساس تصادفی انتخاب گردید به صورتکوکران 
ي یادگیري ارادي و اتفاقی در رابطه ها ياستراتژي گر یانجیمنقش  آمده دست به

مورد  زیستی محیطو تمایل به خرید محصوالت  زیستی محیطي ها ینگرانمیان 
ي ها ياستراتژادعا کرد که با استفاده از  توان یم جهیدرنت .قرار گرفت دییتأ

افراد را به سمت خرید محصوالت زیستی محیطنگرانی  توان یم یادگیري
 هدایت نمود. زیستی محیط

 هاي کلیديواژه
، یادگیري ارادي، زیستی محیط، تمایل به خرید محصوالت زیستی محیطنگرانی 

 .یادگیري اتفاقی

Abstract 
While environmental concern is often conceptualized as a 
direct antecedent of environmental purchase intention, 
empirical findings in support of this relationship are 
inconsistent at best. This study consequently investigates 
the direct and indirect effects of environmental concern on 
environmental purchase intentions in an effort to better 
understand these inconsistent findings. This research, in 
terms of purpose is practical, and in terms of methodology 
is a survey which is based on an analysis of covariance 
model using structural equation modeling. The sample size 
of this study were selected randomly from 386 students of 
Ferdowsi University of Mashhad, which constitute a group 
of citizen, by using Cochran's formula. In accordance to 
results of this research, the mediating role of intentional 
and incidental learning strategies between environmental 
concern and environmental purchase intention is being 
confirmed. Consequentely, we can declare that, by using 
learning startegies we can guide individuals‘environmental 
concern toward environmental purchase intentions. 

Keywords 
Environmental Concern, Environmental Purchase Intentions, 
Intentional Learning, Incidental Learning. 



 

 مقدمه
زیستی و مشکالت مرتبط با آن به یکی از  امروزه مسائل محیط

شده است،  الملل تبدیل ترین دغدغه افراد و جهان بین مهم
مطالعه و بررسی این قبیل از مسائل در دانشگاه و که  طوري به

باشد. بعد از  اي برخوردار می وکار از اهمیت ویژه فضاي کسب
و تأثیر شدید استفاده از  میالدي 1970بحران نفت در سال 

زیستی در  هاي محیط زیست، نگرانی هاي فسیلی بر محیط سوخت
 Heartmann andبین عوام افزایش چشمگیري یافت (

Apaolaza-Ibanez, 2012( اما این تنها بخشی از سرچشمه ؛
حقیقت، سرچشمه تمامی مشکالت  این بحران بود و در

ازحد منابع  هاي انسانی جهت استخراج بیش زیستی از فعالیت محیط
گرایی در  طبیعی که در پاسخ به اشاعه فرهنگ و الگوي مصرف

 ,.Junior and et alگرفت ( جوامع مدرن بود، نشأت می
با وجود بروز این بحران، برخی از مشاهدات اخیر نشان  ).2015

زیستی، مشتریان را در جهت  هاي محیط دهند که نگرانی یم
کاهش مصرف انرژي، جایگزین کردن انرژي و محصوالت تجدید 

زیست، ترغیب نموده است. عالوه بر این در  پذیر و دوستدار محیط
نقش و تأثیر  ین زمینه،هاي صورت گرفته در ا بسیاري از پژوهش

زیستی بر رفتار و تمایل به خرید محصوالت  هاي محیط نگرانی
). Hedlund, 2011زیستی مورد تأکید قرارگرفته است ( محیط

این بدان معناست که رفتار و الگوي مصرف مشتریان به سمت 
ینه تولید زم درهاي داراي ارزش و اعتبار  خرید محصوالت شرکت

 زیست، گرایش پیداکرده است. و محافظ محیطکاالهاي دوستدار 

بر آنچه گفته شد و بر اساس مطالعاتی که در این زمینه  بنا
زیستی تأثیر  هاي محیط توان گفت نگرانی صورت گرفته است، می

زیستی دارد  مستقیمی بر تمایل به خرید محصوالت محیط
)Heartmann and Apaolaza-Ibanez, 

2012)(Hedlund, 2011برخی از  در حالی است که ). این
زیستی را  زیستی بر خرید محیط هاي محیط محققان، تأثیر نگرانی

 ,.Akehurst and et alاند ( منفی و غیرمستقیم اظهار کرده
2012) (Echavarren, 2017 گونه از اظهارات  ینا). وجود
یر تأثو  زیستی محیطو داراي ابهام در رابطه میان نگرانی  دوپهلو

، منجر به بروز زیستی محیطآن بر تمایل به خرید محصوالت 
بنابراین وجود ؛ تناقضاتی در زمینه رابطه این دو متغیر گشته است

گري در ارتباط  یانجیمبتواند نقش  بالقوه صورت بهساختاري که 
و تمایل به خرید محصوالت  زیستی محیطمیان نگرانی 

تئوریکی و تجربی حائز اهمیت  ازلحاظایفا نماید  زیستی محیط
 باشد. بر همین اساس، برخی از مطالعات در جهت بهبود رابطه  یم

 

بر تمایل به خرید محصوالت  زیستی محیطیر نگرانی تأث
ارتباط رفتار و نگرش را به عنوان یک متغیر میانجی  ،زیستی محیط

که محققان  اما ازآنجایی؛ اند میان این دو متغیر در نظر گرفته
یادگیري را به عنوان موضوع پنهان در تحقیقات رفتاري مشتري 

یک متغیر  اند و عالوه بر این یادگیري را به عنوان معرفی نموده
 اند نمودهشتریان تبیین یرگذار بر الگوي خرید و مصرف متأث
)Levin and Gaeth, 1988 هاي  ياستراتژ)؛ در تحقیق حاضر

هاي  ینگرانمتغیر میانجی در رابطه بین  به عنوانیادگیري 
در نظر  زیستی محیط محصوالتو تمایل به خرید  زیستی محیط
زیستی در  هاي محیط است. عالوه بر این، نگرانی شده گرفته

اند و در معرفی و ارائه راهکارهایی جهت  دهها نیز واردش دانشگاه
اند. از طرفی،  توجهی برداشته قابل هاي مبارزه با این بحران، گام

پردازي و  ها به عنوان مراکز تولید علم، نظریه امروزه دانشگاه
هاي آموزشی خود براي دانشجویان در  توانند با برنامه آموزش می

زیستی در میان  محیطتمایالت  جهت نهادینه کردن رفتارها و
نمایند. در همین  دانشجویان و درنهایت در جامعه ایفاي نقش

راستا نیز دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان دانشگاهی که 
انداز خود را با شعاري مبنی بر دانشگاه سبز و حافظ  چشم

زیست معرفی نموده است، جهت تحقق این امر اقدام به  محیط
وردنیاز جهت حفظ و تعالی استقرار وسایل و تجهیزات م

زیست در سطح دانشگاه نموده است و درصدد است با  یطمح
هاي  آموزش و افزایش سطح آگاهی و یادگیري نگرانی

زیستی، دانشجویان را به سمت خرید محصوالت  محیط
رو بر آن زیستی ترغیب نماید. به همین جهت، تحقیق پیش محیط

جویان و تأثیر آن بر زیستی دانش است تا میزان نگرانی محیط
زیستی را موردبررسی قرار دهد. در  محصوالت محیط تمایل خرید

 موردبررسییشینه پژوهش پادامه مبانی نظري هر متغیر و 
ی خوب به موردنظرتا ابعاد اهمیت این پژوهش و موضوع  قرارگرفته

 یزانزیستی به عنوان درجه و م محیط ینگرانیین گردد. تب
زیستی و مشارکت آنان  به مشکالت محیط افراد نسبت یاريهوش

 Dunlap( گردد یم یفاز مشکالت تعر یلقب یندر جهت حل ا
and Jones, 2002.( 

زیستی را  محیط ینگران ،اکثر محققان ی،ازلحاظ مفهوم
نگرش عام در نظر  یکبه عنوان  یحیو تلو یصورت ضمن به

 یانشترم یو احساس یشناخت هاي یابیاند که وابسته به ارز گرفته
 یف، تعرزیست یطجهت حفاظت از مح ینسبت به بروز نگرش

 زمان همیالدي، م 1960دهه  در). Bamberg, 2003( گردد یم
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 رحیم نیا و همکاران، تأثیر نگرانی محیط زیستی بر خرید محصوالت محیط زیستی با نقش...



به دنبال  نیز ها سازمان، زیستی محیطي ها جنبششدن  تر فعالبا 
. برآمدنداز خود  زیست بودن یطمحي مبنی بر حامی ا ساختن وجهه

 به سمت ها را از شرکت یاريبس ،1970در سال  ینروز زم یناول
بدهد، سوق نشان  زیست یطمح و ینزم یها را حام که آن یغاتیتبل

 ییرتغ یاز محققان به بررس یاديز ي عده یخ،ازاین تار پس داد.
 Dunlap and( یدنداهتمام ورز یانمصرف مشتر يرفتار و الگو

Van Liere, 1978یگفت نگران توان یم ین،)؛ بنابرا 
نگرش و رفتار افراد در پاسخ به  یابی،عنوان ارز زیستی به محیط

با توجه ). Ajzen, 1991( آمدبه وجود  زیست یطبر مح یراتتأث
و رفتار زیست زیستی  محیط ینگران یفدر تعاربه این رویکرد، 

 يسطوح باالتر يکه دارا يافرادمحیط گرایانه، تبیین شده است 
جهت  يتر مثبت لینگرش و تما باشند یزیستی م محیط یاز نگران

افراد از خود نشان  یگرنسبت به د زیست یطمحافظت از مح
منجر به  تواند یم ن نگرشی). اLaskova, 2007( دهند یم
محصوالت  یدنسبت به خر در دانشجویان یمثبت یرتأث یجادا

دانش به وجود  -1را در سه بعد:  توان آن شده و میزیستی  محیط
نگرش نسبت  -2زیستی  طمحصوالت محی یدآمده نسبت به خر

 يبند طبقه ،زیستی حساس رفتار محیط -3زیستی  محیط یفیتبه ک
 نمود.

به  یشگرا یبه معن ،زیستی محصوالت محیط یدبه خر تمایل
را به جامعه  یبآس ینمحصول است که کمتر یاخدمت  یک یدخر

 یبه معن تواند یم ینچن مقوله هم ین. اکند یوارد م زیست، یطو مح
محصوالت دوستدار  یدخر يافراد برا یدرون یلتماو  یشگرا
. با )Kim and Choi, 2005( گردد یفتوص زیست، یطمح

 یلاز قب زیست یطبر مح یمنف یراتاز تأث یبرخ ي،اورنتوسعه ف
اوزون به وجود آمد که در  یههوا، آب و سوراخ شدن ال یآلودگ

 یزیست محیطتوان نگرانی  یم ها، یبنوع آس یناز ا يجهت دور
با ارائه  بخشی از شهروندان جامعه را به عنواندانشجویان 

، معطوف زیستی محیطراهکارهایی به سمت خرید محصوالت 
 را زیستی محیط حصوالتم یدجهت خر یلشانتما و ساخت

توان سطح  یما این رویکرد ). بChen, 2011(داد  یشافزا
و  دنمو تر زیستی حساس نسبت به مسائل محیط هوشیاري افراد را

به  یبآس ینبا کمتر مصرف محصوالتآن را به سمت 
که در نگرش  ییراتی. با تغتشویق و هدایت نمود زیست، یطمح

، آید یزیستی به وجود م محصوالت محیط یددر جهت خر افراد
به  یبدر جهت کاهش نقششان در آس توان آنان را یم

وکار  کسب يها سازمان عالوه بر این .حریک نمودت زیست یطمح
افراد نسبت به مسائل در نوع نگرش  ییرتغتوانند با  یم

در زیست  یطمحسبز و دوستدار محصوالت  یدتول بازیستی  محیط
ي رقیب، به ها سازماندر برابر دیگر  یرقابت یتجهت کسب مز

 ).Rizwan and et al., 2014( سود بیشتري دست یابند

ل عالقه و می به عنوانیادگیري ارادي در مبانی نظري، 
فعاالنه افراد نسبت به کسب اطالعات کافی در مورد محصوالت، 

توانند جهت  یمهمین یادگیري افراد  واسطه بهکه  معنی شده است
. )Stoll, 2011( گیري بهتر در خرید از آن بهره گیرند یمتصم
ممکن  ،همگن يبند طبقه یکدر  یحت ،محصوالت و خدمات ارائه

 گذارند، یبر جا م زیست یطمحکه بر  یراتیاست با توجه به تأث
 ینبا در نظر گرفتن ا. داشته باشند یکدیگربا  یاريتفاوت بس

 یرجهت روشن کردن مس اطالعات الزم ،ها که شرکت یطشرا
 زیست یطمحصول دوستدار مح تخابو ان گیري یمنحوه تصم ید،خر

 ،ها تفاوت ینا یمبازهم درك و تفه دهند، یارائه م يرا به مشتر
 Polonsky and et( گردد یمعرض و آشکار نم ي،مشتر يبرا

al., 1998 .(،ی از توجه قابلافراد جامعه که سطح  عالوه بر این
درصدد  نمایند، یمرا در خود احساس  زیستی محیطنگرانی 

 یددر خر گیري یمبه اطالعات موثق جهت تصم یابی دست
 ,Leire and Thidell( باشند یزیستی م محصوالت محیط

 یسهامر ممکن است دست به مقا ینجهت حصول ا که )2005
 یقمحصوالت، تحق يشده بر رو زیستی نصب محیط يها برچسب

مختلف افراد  هاي یدگاهدر مورد اعتبار شرکت و در نظر گرفتن د
 Parquel and etبزنند ( ،در مورد محصوالت شرکت مدنظر

al., 2011.( 

رویکرد توان گفت که این  یمدر تعریف یادگیري اتفاقی، 
 صورت به. بدین معنی که افراد استیادگیري ارادي  برخالف

گیرند که منجر به  یمیرمستقیم در معرض اطالعاتی قرار غ
گردد  یم زیستی محیطافزایش یادگیري آنان در زمینه محصوالت 

)Hutchinson and Alba, 1991(. ازلحاظ  ياراد یادگیري
 افرادو  باشد میود خاص خ هاي يدشوار يدارا ،آن یجنبه شناخت

  ینشدن در ا یردرگ يالزم برا ییو توانا یممکن است آمادگ
با استفاده  توانند یم افراد یط،شرا یندر ا .را نداشته باشند یادگیري

اند و  روزمره خود با آن مواجه یزندگ و یطکه در مح یاز اطالعات
. ندیاستفاده نما گیرند، یدر معرض آن قرار م یصورت ناخودآگاه به

و  یغاتتبل یلهوس ها به که از جانب شرکت ییادعاها یلاز قب
 گردد یمنتشر م زیستی در جامعه مواد و محصوالت محیط یعاتترف

)Kong and Zhang, 2014أثیرت ی،اتفاق یادگیري ي). استراتژ 
 یانزیستی که در آن مشتر محصوالت محیط یدناخودآگاه خر
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 توانند یم باشند، یم یگريد یفهوظ مشغول انجام که یدرحال
دارد. با  را کنند یداپ یبه اطالعات دسترس يا فعاالنه یرصورت غ به
بتواند  یاتفاق یادگیرينگرش که اطالعات حاصله از روش  ینا

 ید،نما یفاا یانزیستی مشتر محیط یدخر یماتتصم در ینقش مهم
 هاي یمش خط یتبر رعا یمبن هایی ییادعا ،ها اکثر شرکت

جهت یغاتشان محصول را در تبل یدبه هنگام تولزیستی  محیط
 ,Suki) گیرند یم یشدر پ، به شرکت خود یدناعتبار بخش

2016: 209) (Toms, 2002) خود  هاي یبیادر ارز یانو مشتر
غالباً  یززیستی ن سنجش محصوالت و خدمات محیط ینهدر زم

را در نظر  هستندزیستی  اعتبار محیط يکه دارا ییها شرکت
 ین،)؛ بنابراCason and Gangadharan, 2002( ندگیر یم

ی اتفاق یادگیريبا استفاده از  زیست یطنگران مح یانمشتر
در  يا یانهگرا زیست محیط یماتدست به تصم ناخودآگاه، صورت به
 ,Pickett-Baker and Ozaki( زنند یخود م تمحصوال یدخر

2008.( 
 ,Yadav and Pathak( زیستی محیط هاي ینگران ینهزم در

 هاي یعوامل مرتبط با نگران یصجهت تشخ ی) در پژوهش2016
را  یمیاز محققان ارتباط مستق یکه برخند زیستی اظهار کرد محیط

و مثبت آن بر  یممستق یرزیستی و تأث محیط هاي ینگران یانم
به اثبات  ،زیستی محصوالت محیط یدبه خر یانمشتر یلتما

 ,.Koeing-Lewis and et al( اند یدهرسان
2014()Paladino and Baggiere, 2007()Pagiaslis 

and Krontalis, 2014.( 
 یربر تأث یقاتشاندر تحق یگرد یاست که برخ یدر حال ینا

زیستی  زیستی بر رفتار محیط محیط هاي ینگران یرمستقیمغ
تمرکز  محصول، یمتهنجارها و ق یلاز قب یانجیعوامل م یلهوس به

 ,Franzen and Meyerاظهارات ( طبق ن،یعالوه بر ا .اند کرده
و  یاريبه عنوان هوش توان یزیستی را م محیط ینگران ،)2010

 یو آلودگ یعیمنابع طب ازحد یشکه درنتیجه استفاده ب یرتیبص
اساس و از  ین. بر اکرد یفتعر گیرد، یاز آن در افراد شکل م یناش

به  یلتما تر، يزیستی قو محیط ینگران یکبا  افرادي نظري،جنبه 
افراد  یگررا نسبت به د يزیستی باالتر محصوالت محیط یدخر

 در ).Kim and Choi, 2005( دهند یجامعه از خود بروز م
 Diamantopoulos and etوسیله ( مطالعات صورت گرفته به

al., 2003در   یعامل اصل یکبه عنوان  ،زیستی محیط ی)، نگران
بعد از  سه ،پژوهش یناو در  شود می یاد يمشتر گیري یمتصم
 یفیتنسبت به ک -نگرش، دانش ،زیستی محیط هاي ینگران

 اررفت ییندر تب -زیستی رفتار محیطو  -زیستی محیط

و  یفتعر یتانیایی رابر یانمشتر یاندر م -یانهگرا زیست محیط
در پژوهش صورت گرفته  حال، ین. باادهند یم موردبررسی قرار

 ی)، نگرانChen and Chai, 2010توسط ( یگريد
بر اساس آنچه در  يبعد تک يا به عنوان مقوله را زیستی محیط

)، Maloney and et al., 1975توسط ( یشینمطالعات پ
 یق،تحق یناند. بر اساس ا نموده یینتب ،است تهصورت گرف

 پذیري ییجو درجه ته یزانزیستی به عنوان م محیط هاي ینگران
 یفتعر یطی،مح یفیتک و یطاو به شرا یبستگ شخص و دل یک

 .گردد یم
 ,.Petty and et alوسیله ( گرفته به رتصو یقاتطبق تحق

نسبت به مسائل  یشتريب یاريافراد جامعه هوش ،)1983
اعتقادات  يدارا یانو اکثر مشتر اند یداکردهزیستی پ محیط
 یدکه آنان را به سمت خر باشند یم یديزیستی شد محیط

در پژوهش  یی. از سونماید یم یبزیستی ترغ محصوالت محیط
در  یان) ادعاشده است که اکثر مشترPorter, 2000شده ( انجام

زیستی تجدید  محصوالت محیط یدخر يبرا یشترپرداخت وجه ب
از خود نشان یاريرغبت بس زیست، یطپذیر و دوستدار مح

 ,.salehi and et alوسیله ( که به يا . در مطالعهدهند یم
 هاي یريگ در جهت یتقش جنسن ی)، در بررس1395
که در نگرش و  یدن ادعا اثبات کردیزیستی صورت گرفت، ا محیط

زنان  زیست، یطحفاظت مح یمصرف یالتزیستی و تما رفتار محیط
 ین. بر ادهند ینشان م از خود یشتريمشارکت و عالقه ب ،از مردان

 یوجه خاص یک ،زیستی محصوالت محیط یدبه خر یلتما ،اساس
خود را نگران  ،واسطه آن که به دهد ینشان م را يمشتر از رفتار

که  یعمل منطق ي. بر اساس تئوردهد یت نشان مزیس یطمح
 یراك و همکاران،) صورت گرفته، آلباAjzen, 1991( یلهوس به

نسبت به مسائل  یانمشتر يها و هنجارها اظهار کرد که نگرش
زیستی  یطمحصوالت مح یدبه خر یلزیستی بر رفتار و تما محیط

 ).Albayrak and et al., 2013( گذارد یم یرتأث
 یانزیستی مشتر رفتار محیط يمطالعات صورت گرفته بر رو اکثر
 یرامونپ يکه با باال رفتن سطح اطالعات مشتر یندادعا ینبر ا

زیستی آنان  محیط هاي یتمسئول ،زیستی محصوالت محیط
). طبق Bjorner and et al., 2004( یافتخواهد  یشافزا
 تریان)، مشCarlsson, 2000وسیله ( صورت گرفته به یقاتتحق

اطالعات در مورد محصوالت خواهند بود و در  يوجو در جست
 يحاو يها برچسب ي،ا صورت فعاالنه راستا است که آنان به ینهم

 VanDyke and( نمایند یاطالعات محصول را مطالعه م
Tedesco, 2016توسط  ). در مطالعات صورت گرفته
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)Kennedy and et al., 1994داند که عدم وجو )، نشان داده 
 ،محصوالت یو سطح آلودگ یبآس یزاندر مورد م یاطالعات

شکست و کاهش تقاضا را در بازار به وجود آورد  تواند یم
)Sartzetakis and et al., 2012از  یري). در تعداد کث

و کسب  یادگیريشده است که  گزارش گونه ینا ،ها پژوهش
 یدهايرا درحرکت به سمت خر یانزیستی مشتر اطالعات محیط

). در Grbac and et al., 2013( سازد یزیستی توانمند م محیط
 ,Leire and Thidellوسیله ( صورت گرفته به یپژوهش
کسب  یلهوس که به يرا به عنوان  ، ایشان، یادگیري)2005
 یاد گردد، یرفتار م یادر دانش، نگرش و  ییرسبب تغ ،تجربه
) Nelson, 1974وسیله ( که به یپژوهش در ی. از طرفاند هنمود

 یادگیري یلهوس اگر اطالعات به ،اظهار داشتوي صورت گرفت، 
 العاتاحتماالً در پردازش اط یانمشتر یند،به دست آ ياراد
سطح  ینبنابرا شوند، یم یردرگ يا صورت فعاالنه آمده به دست به

 یشمحصوالت افزا یژگیا نسبت به وو تجربه خود ر ییآشنا
 Jonhnsonوسیله ( که به یقاتیتحقیز، راستا ن ین. در همدهند یم

and Frank, 2006که  ی)، صورت گرفت نشان داد که اطالعات
و کمک به  یادآوريدر  آیند، میبه دست  ياراد یجه یادگیريدرنت

 یتهدا تر، ینهمحصول به ینشگز را به یانانتخاب محصول مشتر
 .نمایند یم

 یقرا از طر یاتفاق یادگیري ،از محققان یبرخ یطرف از
در  يآن را بر رفتار مشتر یردهان و تأث به و ارتباط دهان یغاتتبل
-Duttaاند ( زیستی نشان داده محصوالت محیط یدخر ینهزم

Bergman, 2004رخ  یهنگام یاتفاق یادگیري یجه،). درنت
از جانب  و یرونیمحرك بعوامل  یلهوس به یانکه مشتر دهد یم

 یبجهت ترغ ي،ا و ناخواسته یرفعالصورت غ هم به ها، آن شرکت
 .یرندقرار بگ یرتحت تأث ،محصوالت یدبه خر
از  یاري، بسآجزن شده یزير رفتار برنامه ياساس تئور بر

 یکسبب تحر یماًمستق ،زیستی محیط یکه نگران یدها ینمحققان ا
را  گردد یزیستی م صوالت محیطمح یدبه سمت خر یلافراد به تما
 ,Hartmann and Apaolaza-Ibanezاند ( ارائه کرده

 ینا ،اند رابطه در نظر نگرفته ین)؛ اما آنچه محققان در ا2012
نگرش به سمت  شده، یزير رفتار برنامه ياست که براساس تئور

 یزن یو احساس یشناخت یرمستقیماز عوامل غ تواند یرفتار م یک
 ینا یینکه نظر محققان در تب ازآنجایی ین. عالوه بر ادیربپذ یرتأث

 هاي یمفهوم که نگران ینا یرشاست، پذ یتناقضات يدارا ،رابطه
که محصوالت  ییها را در شناختن شرکت یانمشتر ،زیستی محیط

 کند، کنند، ترغیب می یم یدتول زیست یطو خدمات دوستدار مح

 ،زیستی محیط هاي ی. باوجوداینکه نگراناست یرمنطقیغ يامر
محصوالت  یدخر یلبر تما غیرمستقیمیصورت  ممکن است به

را در  یانمشتر تواند یعامل م ینبگذارد، خود ا یرزیستی تأث محیط
زیستی مرتبط با رفتارها و  محیط یجنتا یشترب یادگیريجهت 

 یجهنت ین. محققان به ایدنما ییجته یدشان،خر یالتتما
 موردباالتر در  هاي یسطح عالقه و نگران که افراد با اند یافته دست
جهت  یشترياطالعات ب يوجو له خاص، دست به جستأمس یک

-Dutta( زنند یافراد م یگرله نسبت به دأبروز مس یلدرك دل
Bergman, 2004در عوض ممکن است دانش  یادگیري ین). ا

 یدخر یالتجهت شکل دادن به تما یانمشتر يموردنیاز برا
 .دهد یشکل مزیستی را  محیط

و به دست  یادگیريکه  اند یدهجه رسینت یندرواقع محققان بد
 یماتتصم یابیجهت ارز یکاف یرتباز و بص یدآوردن اطالعات، د

 نمایند یالقا م يزیستی را به مشتر محیطیدو انتخاب خر
)Murray, 1991ممکن است  یادگیري هاي ياستراتژ ین)؛ بنابرا

 یدخر یالتزیستی و تما یطمح هاي ینگران یاندر رابطه م
 .یدنما یفارا ا یانجیم ینقش ،زیستی محیط

که  باشند می یادگیري يدو استراتژ ی،و اتفاق ياراد یادگیري
 یانکه مشتر يبه عنوان ابزار هامحققان در اکثر مطالعاتشان از آن

استفاده  ،خود یدخر يها و انتخاب یماتممکن است از آن در تصم
). Hutchinson and Alba, 1991ند (ا داده یصتشخ یندنما

دانش و  سببه مشارکت فعاالنه و داوطلبانه در ک ياراد یادگیري
 زیست، یطمحصوالت دوستدار مح یداطالعات موردنیاز جهت خر

 یاطالعات و دانش ی،اتفاق یادگیري یگرد یاشاره دارد. از طرف
مسائل  یردرگ ،افراد که یصورت کامالً ناخواسته و درحال است که به

 Gursoy andپیوندد ( یبه وقوع م باشند یم یگريد
McCleary, 2004(.  توان این مفهوم را در نظر گرفت  یمپس

هاي یادگیري و باال بردن سطح یادگیري و  ياستراتژکه تقویت 
را نسبت به خرید محصوالت  ها آناطالعات مشتریان، تمایل 

 دهد. یمافزایش  زیستی محیط
توان ادعا کرد که سنجش  یمشده،  یانببا توجه به مطالب 

تواند براي دانشگاه از  یمدانشجویان  زیستی محیطسطح نگرانی 
 زیستی محیطقرار گیرد. اوالً سنجش نگرانی  موردتوجهدو منظر 

و  ها برنامهیر به سزایی در جهت تبیین تأثدانشجویان، 
د. نمای یمزیست در دانشگاه ایفا  یطمحهایی براي حفظ  ياستراتژ

تواند در مسائل مرتبط  یمثانیاً در صورتی دانشگاه فردوسی مشهد 
گذاري  یهسرمازیست ورود پیدا کند و در کنار آن به  یطمحبا حفظ 

قشر کثیري از  به عنوانبپردازد که مطمئن گردد دانشجویان 
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شهروندان جامعه، داراي سطح نگرانی قابل قبولی نسبت به 
 زیستی محیطپس سنجش نگرانی باشند.  یم زیستی محیطمسائل 

 زیستی محیطیر آن بر تمایل به خرید محصوالت تأثدانشجویان و 
ین سود آفرو  اثربخشهاي  یزير برنامهشاخصی جهت  به عنوان

 .استحائز اهمیت 

شده  گفته یرهايمتغ ینجهت نشان دادن روابط ب یرتفاس ینبا ا
آن نمود و بر اساس  یمرا ترس یرز یمدل مفهوم توان یم

 هاي زیر را مطرح کرد: یهفرض

 
 یقتحق یمدل مفهوم .1شکل 

 
 يبر استراتژ یمثبت یرتأث يدارا ،زیستی محیط هاي ینگران. 1

 .است ياراد یادگیري
 یادگیري يبر استراتژ یمثبت یرتأث يدارا ،زیستی محیط ینگران. 2

 است. یاتفاق
محصوالت  یدبه خر یانمشتر یلتمابر  ياراد یادگیري. 3

 .گذارد یمثبت م یرتأث ،زیستی محیط
محصوالت  یدبه خر یلبر تما یمثبت یرتأث ی،اتفاق یادگیري. 4

 زیستی دارد. محیط
زیستی و  محیط ینگران یانم یانجینقش مي، اراد یادگیري. 5

 .نماید یم یفاا ،زیستی محصوالت محیط یدخر
زیستی و  محیط ینگران یانم نجییانقش م ی،اتفاق یادگیري. 6

 .نماید یم یفاا ،زیستی محصوالت محیط یدخر

 ی پژوهششناس روش

 یروتحلیل تأث و تجزیه یپژوهش به بررس ینازآنجاکه در ا
زیستی با نقش  محصوالت محیط یدزیستی بر خر محیط ینگران

پژوهش به  ینا شود؛ یپرداخته م یادگیري هاي ياستراتژ یانجیم
در این تحقیق با  که یناست و با توجه به ا ياربردلحاظ هدف ک

 روابط نوع و میزان که شوداستفاده از ابزار پرسشنامه، سعی می
علمی در دنیاي واقعی  اي مسئله به پاسخ براي متغیرها، بین

این تحقیق به لحاظ روش انجام  بنابراینقرار گیرد،  یموردبررس
 يها از سنجه هایرسنجش متغ براي کار از نوع پیمایشی است.

منظور استفاده  ها به استفاده شد. سنجه یشیناستاندارد مطالعات پ
 -بازگشت -ترجمه ي یوهبا استفاده از ش یرانیا یسازمان ي ینهدرزم

 ییو محتوا يصور ییشده است. روا سازي یترجمه بوم
نظران  نظرات صاحب یبررس یقاز طر یینها ي نامه پرسش

 یرنامه در متغ گرفت. سؤاالت پرسش رقرا ییدتأ مورد یریت،مد
سؤال  Lee, 2008 ،(6سؤال از مطالعات ( 5زیستی  محیط ینگران

از پژوهش صورت گرفته به  یو اتفاق ياراد یادگیري ینهدر زم
سؤال جهت سنجش  4 یت) و درنهاDeloitte 2009( یلهوس
زیستی برگرفته از مطالعات  محصوالت محیط یدبه خر یلتما

)Abdul-Muhmin, 2007ییروا ین. همچنید) انتخاب گرد 
با  ییديتأ یعامل یلبا استفاده از فن تحل یزنامه ن پرسش يها سازه

بار  يقرار گرفت و معنادار یابیمورد ارز 1آموسافزار  استفاده از نرم
قرار  ییدموردنظر، مورد تأ يها مربوطه به سازه هاي یهشدن گو
. تآورده شده اس ،2دول در ج ییديتأ یعامل یلتحل یجگرفت. نتا

با استفاده از  یزمورداستفاده ن يابزارها یانسجام درون ینهمچن
 1شد که در جدول شماره  یابیکرونباخ ارز يآلفا یبضر

1. AMOS 

 رحیم نیا و همکاران، تأثیر نگرانی محیط زیستی بر خرید محصوالت محیط زیستی با نقش...



 یرمقاد یتمام گردد یطور که مشاهده م شده است. همان گزارش
الزم  یاییگرفت ابزار از پا یجهنت توان یکه مباشد  یم 7/0 يباال

ها با استفاده از  سنجه یست. الزم به ذکر است که تمامبرخوردار ا
تا “ = کامالً مخالف 1”از  يا و در محدوده ییتا 5 یکرتل یاسمق
 موردسنجش قرار گرفتند.“ = کامالً موافق 5”

هاي ترین دانشگاه یکی از بزرگ به عنواندانشگاه فردوسی مشهد 
ین تحقیق که در ا استهزار دانشجو  20000کشور داراي بیش از 

 مشهد به عنوان یدانشگاه فردوس یان تحصیالت تکمیلیدانشجو
نیومن و فرناندز، افزایش  زعم بهجامعه آماري انتخاب گردیدند. 

 ییرزیستی و تغ محیط هاي ینگران یشافزاسطح تحصیالت، سبب 
تواند منجر به  یمگردیده که این امر  مرتبط با آن يرفتارها

با  يکه افراد یمعن ینبد گردد،راد اف یادگیريدانش و  یشافزا
 جربهزیستی را ت محیط یاز نگران يسطوح باالتر ،باالتر یالتتحص

. بر این )Newman and Fernandes, 2016( نمایند یم
توان گفت که دانشجویان تحصیالت تکمیلی نسبت به  یماساس، 

سایر اقشار جامعه و سایر دانشجویان نسبت به مسائل 
توانند در مورد متغیرهاي این  یمو بهتر  ترند حساس زیستی محیط

به مطالعه نظر دهند؛ بنابراین دانشجویان تحصیالت تکمیلی 
جامعه آماري این مطالعه انتخاب گردیدند که بر اساس آمار  عنوان

 يبرا. استهزار نفر  6000، حدود ها آنو اطالعات موجود تعداد 
عه معلوم استفاده جام يحجم نمونه از فرمول کوکران برا یینتع

نامه از  پرسش 30شامل  یهاول ي نمونه یکروش ابتدا  ینشد. در ا
 یگذاريشده و با جا آزمون یشپ یان تحصیالت تکمیلی،دانشجو

/. در فرمول کوکران با دقت برآورد و 5 یزانآن به م یارانحراف مع

  حداقل حجم نمونه ،05/0 يخطا یزان/؛ و م95 ینانسطح اطم
از  يعدم بازگشت تعداد بینی یششد. با توجه به پ نیینفر تع 361

 تصادفی ساده بین به صورت  نامه پرسش 400ها،  نامه پرسش
 386تعداد،  ینو از ا یعتوز یان تحصیالت تکمیلیدانشجو
وتحلیل مورداستفاده  نامه برگشت داده شد که در  تجزیه پرسش

 قرار گرفت.
 ي،آمار یلمختلف تحل يها روش ،ها وتحلیل داده منظور تجزیه به 

 یبضرا ي محاسبه يبرا یرسونپ یهمبستگ یلتحل یرنظ
 يبرا يساختار ي معادله یابی لصفر، مد ي مرتبه یهمبستگ

 يها با داده يساختار ي معادله يبرازش الگو یبررس
موردنظر با  هاي یلمورداستفاده قرار گرفت. تحل شده، يآور جمع

 AMOS( يگشتاور يختارهاسا یلتحل يافزارها استفاده از نرم
v.18( یعلوم اجتماع يبرا يآمار ي ) و بستهSPSS v.19 (

 .صورت گرفت

 ها اطالعات و داده

رویکرد  کارگیري بههاي  شرط یکی از پیش ازآنجاکه
ي ساختاري، وجود  یابی معادلهمدل متغیرهاي مکنون در الگوي 

همبستگی میان متغیرهاي پژوهش است؛ بدین منظور، تحلیل 
، میزان 1ي  مبستگی پیرسون به انجام رسید. در جدول شمارهه

همبستگی هر متغیر با سایر متغیرها، آلفاي کرونباخ هر متغیر و نیز 
 شده ارائهها شامل میانگین و انحراف معیار،  هاي توصیفی آن آماره
است.

 

، مقادیر درون پرانتز >p 0,01داري  همبستگی در سطح معنا **؛>p 0,05داري  دنباله] در سطح معنا همبستگی [یک**توضیح جدول باال: 
 .باشند نشانگر ضریب آلفاي کرونباخ می

ترین ضریب  نشان از آن دارد که بزرگ ،ضرایب این جدول
 خرید به تمایل هايي بین متغیر همبستگی، مربوط به رابطه

 ،621/0به میزان و یادگیري اتفاقی  زیستی محیط محصوالت

هاي  یي بین نگران ضریب نیز مربوط به رابطه ینتر است. کوچک
 به میزان زیستی محیط محصوالت خرید به و تمایل زیستی محیط
که  گونه همانهمچنین، . که البته معنادار شده است ت، اس480/0

 رهایتغم یهمبستگ و ییایپا ار،یمع انحراف ن،یانگیم. 1جدول 

 میانگین متغیرها
انحراف 

 معیار
1 2 3 4 

  )76/0( 66/0 81/3 زیستی محیطي ها ینگران
 )70/0( 59/0** 80/0 58/3 یادگیري ارادي
 )70/0( 49/0** 51/0** 68/0 14/4 یادگیري اتفاقی

تمایل به خرید محصوالت 
 زیستی محیط

 

02/4 67/0 **48/0 **58/0 **62/0 )75/0( 
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ي و یادگیري اتفاقی با  ارادطه بین یادگیري شود راب یممشاهده 
است که  510/0و  595/0به ترتیب برابر با  زیستی محیطنگرانی 

 هر دو مثبت و معنادار هستند. همچنین رابطه بین این دو متغیر و
 584/0به ترتیب برابر با زیستی  محیط محصوالت خرید به تمایل

است. همچنین،  بوده که هر دو مثبت و معنادار شده 621/0و 
دارد که میانگین همه متغیرها  میانگین متغیرها نشان از آن

بین،  ینا دراست و  3نامه یعنی عدد ازحد متوسط پرسش یشب
بیشترین مقدار به متغیر یادگیري اتفاقی و کمترین مقدار نیز به 

 یادگیري ارادي تعلق دارد.
 یرنوفوف اسمبودن متغیرها، از آزمون کولموگر براي آزمون نرمال 

ارائه گردیده  2جدول  ستون آخر استفاده گردید که نتایج آن در
 یشترآزمون ب این در هانرمال بودن داده ياست. مقدار الزم برا

 2 گونه که در جدول همانباشد،  یم 05/0از  يبودن سطح معنادار
بوده  05/0از  یشترب یرهامتغ میتما يسطح معنادار استمشخص 

 است. تأیید مورد هاض نرمال بودن دادهفر ین،بنابرا و
شده، الزم است  پیش از ارزیابی مدل ساختاري ارائه ،همچنین

هاي مختلف  معناداري وزن رگرسیونی [بار عاملی] سازه

تا از  شده یهاي مربوطه بررس بینی گویه نامه در پیش پرسش
قبول بودن نشانگرهاي  گیري و قابل هاي اندازه برازندگی مدل

ها اطمینان حاصل شود. این مهم، با  گیري سازه در اندازه ها آن
به  آموس،افزار  ) و نرمCFAاستفاده از فن تحلیل عاملی تأییدي (

، وزن یافتهبرازش  CFAانجام رسید. با توجه به اینکه در مدل 
نامه، در  رسشپهاي  بینی گویه ، در پیشهامتغیرتمامی رگرسیونی 

یک از  یچه ،دار با صفر بود اوت معناتف داراي/.، 99سطح اطمینان 
شدند. مبناي معناداري نکنار گذاشته  وتحلیل یهها از  تجز گویه
/. باشد؛ 05ها زیر  ها این است که سطح معناداري براي آن گویه

قرار  وتحلیل یهنامه، مورد تجز گویه از پرسش 15، یتدرنهابنابراین 
هاي معنادار به  گرفت. نتایج تحلیل عاملی تأییدي براي گویه

، 2ي  در جدول شماره CFAهاي برازش مدل  همراه شاخص
هاي  ها نشان از برازش مطلوب مدل شده است. این شاخص ارائه

شده به  داري بار شدن هر متغیر مشاهده گیري داشته و معنا اندازه
 مورد تأیید قرار گرفت. ،متغیر مکنون مربوطه

 نامه پرسش يها هیگو يبرا) CFA( يدییتأ یعامل لیتحل جیانت. 2جدول 

ها دادهآزمون نرمال بودن  نتیجه سطح معناداري وزن رگرسیونی گویه نام متغیرها

069/0 معنادار /.Q1 41/0 000 زیستی محیطهاي  ینگران

Q2 62/0 000./ معنادار 
Q3 70/0 000./ معنادار 
Q4 71/0 000./ معنادار 
Q5 42/0 000./ معنادار 

 07/0 معنادار /.Q6 79/0 000 یادگیري ارادي

Q7 79/0 000./ معنادار 
Q8 60/0 000./ معنادار 

 12/0 معنادار /.Q9 59/0 000 یادگیري اتفاقی

Q10 61/0 000./ معنادار 
Q11 77/0 000./ معنادار 

 34/0 معنادار /.Q12 73/0 000 زیستی محیطتمایل به خرید محصوالت 

Q13 68/0 000./ معنادار 
Q14 58/0 000./ معنادار 
Q15 31/0 000./ معنادار 

χ2 = 238.062; df = 84; χ2/df = 2.834, CFI= 0.954; TLI= 0.918; IFI= 0.957; RMR= 
0.069;GFA=0.902, MSEA=.045 
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و  یافته استبرازش  SEMي مدل  دهنده ، نشان2ي  شکل شماره
سازد. بر اساس منابع موجود  شدت روابط بین متغیرها را روشن می

)Byrne, 2013ي ساختاري مطلوب، الزم  )، در یک الگوي معادله
ي آزادي  ، نسبت کاي اسکوئر به درجهمعنادار یرغاست کاي اسکوئر 

 تر بزرگهاي برازش هنجارشده و نیکویی برازش  ، شاخص3کمتر از 
ي میانگین  ، ریشه9/0از  تر بزرگتطبیقی  زشبرا/.، شاخص 80از 

 مربعاتي میانگین  ریشه ؛ و/09از  تر کوچکمانده  باقی مربعات
 /. باشد.08از  تر کوچکخطاي برآورد 

یافته، کاي اسکوئر برابر با برازش ي ساختاري  براي الگوي معادله
، 834/2ي آزادي برابر با  ، نسبت کاي اسکوئر به درجه707/243

هاي برازش هنجارشده، تطبیقی و نیکویی برازش به ترتیب  خصشا
 ؛ و/072مانده  باقی مربعاتي میانگین  /.، ریشه901 ؛ و/94/.، 92

است.  آمده دست به/. 072خطاي برآورد  مربعاتي میانگین  ریشه
گفته،  هاي برازش الگوي نهایی، از نقاط برش پیش ي شاخص یهکل

 بخش مدل حکایت دارد. الً رضایتترند که از برازش کام مطلوب

 ريساختا ي معادله يالگو. 2شکل 

در سطح در مدل برازش یافته، تمامی اثرات مستقیم بین متغیرها 
 يبرا. )p<.05, t >1.96( مثبت و معنادار هستند 95/0اطمینان 

شده  استفاده t-valueو  p-valueدو شاخص  از یهآزمون فرض
است که مقدار شاخص  ینرابطه ا یکاست و شرط معنادار بودن 

 مقدار شاخص دوم یاو  05/0تر از  کم ،دنظررابطه مور ياول برا
مشاهده  3که در جدول  گونه همان باشد. ±96/1بازه از خارج 

بر یادگیري ارادي و  زیستی محیطهاي  ینگرانگردد، ضریب اثر  یم
برآورد شده است که با  69/0و  74/0اتفاقی به ترتیب برابر با 

طه برابر با که به ترتیب براي دو راب p-valueتوجه به شاخص 
-tباشد و همچنین شاخص  یم 05/0و کمتر از  000/0و  000/0

value  شده  60/4و  21/5که برابر دو رابطه به ترتیب برابر با
توان گفت این دو ضریب  یم، است ±96/1است و خارج از بازه 

ضریب اثر یادگیري گردد. یممعنادار و فرضیه اول و دوم، تأیید 
و  37/0برابر با  یل به خرید نیز به ترتیبارادي و اتفاقی بر تما

که به  p-valueکه با توجه به شاخص برآورد شده است  63/0
 05/0و کمتر از  000/0و  000/0ترتیب براي دو رابطه برابر با 

که برابر دو رابطه به ترتیب  t-valueو همچنین شاخص  است
، تاس ±96/1شده است و خارج از بازه  51/5و  09/4برابر با 

توان گفت این دو ضریب معنادار و فرضیه سوم و چهارم، تأیید  یم
ترین ضریب اثر، مربوط به  گردد. همچنین در این مدل قوي یم

 β= 75/0ضریب اثر نپرانی محیطی بر یادگیري ارادي و به میزان 
ترین ضریب نیز به ضریب اثر یادگیري ارادي بر  است و ضعیف

شود  ، مربوط میزیستی محیط محصوالت خرید به تمایل
)18/0=β( همچنین، ضرایب مدل حاکی از آن است که به ترتیب .

یرهاي یادگیري ارادي و متغدرصد از واریانس  48و  56حدود 
درصد از  79و  زیستی محیطهاي  ینگراناتفاقی تحت تأثیر 
به نیز  زیستی محیط محصوالت خرید به واریانس متغیر تمایل

بینی است.  قابل پیش یادگیري اتفاقی، یله یادگیري ارادي ووس
طور خالصه در  پژوهش، به 4تا  1هاي  ي آزمون فرضیه نتیجه

 است: شده داده، نشان 3ي  جدول شماره

Environmental concern زیستی نگرانی محیط 
Intentional learning یادگیري ارادي 
Incidental learning یادگیري اتفاقی 
Purchase intention زیستی محیطمحصوالت  -تمایل به خرید 

Q 1- 15 15-1ده شده از هاي سنجی تعداد گویه 
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 روابط نتایج
 

 ضریب استاندارد
عدد 

 معناداري
 آزموني  نتیجه سطح معناداري

 تأیید 000/0 21/5 75/0 یادگیري ارادي ←زیستی محیطهاي  ینگران
 تأیید 000/0 60/4 70/0 یادگیري اتفاقی ←زیستی محیطهاي  ینگران

 تأیید 000/0 09/4 37/0 تمایل به خرید ←یادگیري ارادي
 تأیید 000/0 51/5 64/0 تمایل به خرید ←یادگیري اتفاقی

 گري تحلیل میانجی

ي تحلیل  مرحله به گري، درواقع انجام مرحله لیل میانجیتح
ي بین  تأیید نقش متغیر میانجی گر در رابطه منظور بهرگرسیون 

متغیرهاي مستقل و وابسته است. گذراندن چهار گام براي تأیید 
باشد.  گر، ضروري می نقش یک متغیر به عنوان متغییر میانجی
ي  متغیر وابسته، رابطه گام اول این است که متغیر مستقل با

ي بین متغیرهاي  معنادار داشته باشد. در گام دوم، معناداري رابطه
ي بین  مستقل و میانجی گر و در گام سوم، معناداري رابطه

شود. گام چهارم این  متغیرهاي میانجی گر و وابسته، بررسی می

شود،  گر وارد معادالت رگرسیونی می متغیر میانجی است که وقتی
معنادار شود که در این  ي بین متغیر مستقل و وابسته، غیر ابطهر

که اگر این  حالت متغیر موردنظر، میانجی گر کامل است و یا این
] ولی 10/0گر کاهش یابد [حداقل  رابطه در حضور متغیر میانجی

گر،  همچنان معنادار باقی بماند، در این حالت نقش متغیر میانجی
گري براي  ، نتایج تحلیل میانجی5و  4 جزئی خواهد بود. جداول

 .دهدیادگیري ارادي و یادگیري اتفاقی را نشان می متغیر

 ياراد يریادگی متغیر يبرا يگر یانجیم لیتحل .4جدول 

 

 

اري ضرایب شده است، نتایج حاکی از معناد گونه که نشان داده همان
اما در گام چهارم ؛ گام نخست است و شرایط اولیه برقرار است 3در 

و ورود متغیر یادگیري ارادي به معادالت رگرسیونی، اثر متغیر 
یافته، ولی همچنان  کاهش 206/0به  480/0زیستی از  نگرانی محیط

توان نتیجه گرفت که یادگیري  بنابراین، می؛ مانده است معنادار باقی
زیستی و  گري جزئی در رابطه بین نگرانی محیط ي، نقش میانجیاراد

اثر  یزانمکند.  ایفا می زیستی، تمایل به خرید محصوالت محیط
محاسبه  یرمستقل بر وابسته با فرمول ز یرهايمتغ یرمستقیمغ
اثر  ،bو  یانجیمستقل بر م یراثر متغ ،aفرمول  ینکه در ا شود یم

 بر وابسته است. یانجیم یرمتغ
B_indirect=a×b .گردد یمشاهده م 2گونه که در شکل  همان 

زیستی و  محیط یرانگن یردو متغ ینرابطه ب يبرا یرمس یبضر

یادگیري  یردو متغ ینرابطه ب يو برا 75/0برابر با  ارادي یادگیري
 یزانم ین،؛ بنابرایدمحاسبه گرد 37/0برابر ارادي و تمایل به خرید، 

بر تمایل به خرید از طریق  زیستی حیطمنگرانی  یرمستقیماثر غ
گونه که  نیز همان 5جدول  در .است 27/0برابر با یادگیري ارادي، 

زیستی بر  شود، سه شرط اولیه یعنی اثر نگرانی محیط مشاهده می
تمایل به خرید، یادگیري اتفاقی و همچنین اثر یادگیري اتفاقی بر 

 95/0طمینان زیستی در سطح ا تمایل به خرید محصوالت محیط
معنادار است. در گام چهارم و ورود متغیر میانجی گر به معادالت 

شود بتاي استاندارد براي  گونه که مشاهده می رگرسیونی، همان
به  480/0زیستی و تمایل به خرید از  رابطه بین نگرانی محیط

مانده است؛ بنابراین  یافته ولی کماکان معنادار باقی کاهش 221/0
 گري جزئی در رابطه بین متغیر فاقی، نقش میانجییادگیري ات

 β R R2 Sig متغیر وابسته متغیر مستقل گام

 000/0 23/0 48/0 48/0 تمایل به خرید زیستی نگرانی محیط 1

 000/0 35/0 59/0 59/0 یادگیري ارادي زیستی نگرانی محیط 2

 000/0 34/0 58/0 58/0 تمایل به خرید یادگیري ارادي 3

4 
 زیستی نگرانی محیط

 یادگیري ارادي
 تمایل به خرید

20/0 
46/0 

60/0 36/0 
000/0 
000/0 

۱۲٤ 

جدول 3. خالصه نتایج آزمون فرضیه هاى پژوهش

 رحیم نیا و همکاران، تأثیر نگرانی محیط زیستی بر خرید محصوالت محیط زیستی با نقش...



ایفا  زیستی زیستی و تمایل به خرید محصوالت محیط نگرانی محیط
 یرمس یبضر گردد یمشاهده م 2گونه که در شکل  همانکند.  می
 اتفاقی یادگیريزیستی و  محیط یرانگن یردو متغ ینرابطه ب يبرا

یادگیري اتفاقی و تمایل به  یردو متغ ینرابطه ب يو برا 70/0برابر با 

 یرمستقیماثر غ یزانم ین،؛ بنابرایدمحاسبه گرد 64/0برابر خرید 
بر تمایل به خرید از طریق یادگیري اتفاقی  زیستی محیطنگرانی 

 .است 44/0برابر است با 

 یاتفاق يریادگی متغیر يبرا يگر یانجیم لیتحل .5جدول 

 β R R2 Sig متغیر وابسته قلمتغیر مست گام
 000/0 23/0 48/0 48/0 تمایل به خرید زیستی نگرانی محیط 1
 000/0 26/0 51/0 51/0 یادگیري اتفاقی زیستی نگرانی محیط 2
 000/0 38/0 62/0 62/0 تمایل به خرید یادگیري اتفاقی 3

4 
 زیستی نگرانی محیط

 یادگیري اتفاقی
 تمایل به خرید

22/0 
50/0 

65/0 42/0 
000/0 
000/0 

 يریگ جهینتبحث و 

ین مسائل قرن بیست و یکم، مسائل تر مهمیکی از 
کشور ما، نیازمند  زیستی محیط. حل مشکالت است زیستی محیط
باشد. از  می ها آنیزي و ارائه راهکارهایی در جهت بهبود ر برنامه

 ی تحقیقاتی در این زمینهتازگ بهعلوم اجتماعی،  متخصصانطرفی 
به این  ها آنازحد  یشبکه این امر نشان از توجه اند  دادهانجام 

 یرتأث یبررس یق نیز،تحق ینا یهدف اصلي مهم دارد.  لهأمس
زیستی با نقش  محصوالت محیط یدزیستی بر خر محیط ینگران

 یق،تحق یندر ا ی،طورکل بود. بهیادگیري  هاي ياستراتژ یانجیم
دانشجویان از  شده يآور جمع يها شد و از داده ینتدو یهفرض شش

 ،ها آزمون آن يبراتحصیالت تکمیلی دانشگاه فردوسی مشهد 
دانشگاه  ياستراتژ ی،دانشگاه فردوس که ازآنجایی ید.استفاده گرد

و  یابینموده است، ارز یمانداز بلندمدت خود ترس سبز را در چشم
محصوالت  یدنسبت به خر یاننگرش دانشجو یبررس

زباله با  یککه دانشگاه جهت تفک ییها رنامهزیستی و ب محیط
یت و موفق یزاناست، م گرفته یشدر پ یازموردن تجهیزاتاستفاده از 

عالوه بر . نماید یم ینرا تضمیزي ر برنامهو  انداز چشم ینا استقبال
 یممستق يا رابطه یشین کهپ یقاتاز تحق تعداد اندکی برخالفاین، 

را  زیستی محصوالت محیط یدزیستی و خر محیط ینگران یانم
سازمانی  ،دانشگاه ینکها یلپژوهش به دل یناند، در ا نمودهیید تأ

 هاي ياستراتژ نماید، یرا به افراد القا م یادگیرياست که دانش و 
 زیستی محیطیر آن جهت سوق دادن نگرانی تأثیادگیري و 

زیستی به عنوان  محیطدانشجویان به سمت خرید محصوالت 
مورد آزمون قرار گرفت.  کند، یم یتارتباط را تقو ینکه ا یريمتغ

زیستی بر  محیط ینگران یرتأث یزانابتدا م ،اساس ینبر هم
موردسنجش  یاندانشجو یو اتفاق ياراد یادگیري هاي ياستراتژ

پرسشنامه و  يآور که از جمع هایی یافتهبا سپس و  تقرار گرف
 ینا يمعنادار ،به دست آمد يآن با مدل معادالت ساختار یلتحل

 دوتا یقاتراستا با تحق هم ایجنت ینقرار گرفت. ا ییدارتباط مورد تأ
اظهار کرده است که رفتار  )1991که بر اساس تئوري آجزن ( است

به  پذیرد، یم یرشناخت و احساس تأث یکافراد از  ریزي نامهبر
را به  یانمشتر یلزیستی تما محیط هاي ینگران یلدل ینهم

محصوالت دوستدار  ینهدر زم یشترعات باطال يوجو جست
و کسب اطالعات آنان را  یادگیريو  نماید یم ییجته زیست یطمح

نماید  یمدایت هه ذکرشد يها یژگیبا و یدر انتخاب محصول
)Dutta-Bergman, 2004پژوهش ینا ي). در مرحله بعد، 

 یدبه خر یلبر تما یو اتفاق ياراد یادگیري هاي ياستراتژ یرتأث
 ی،دانشگاه فردوس یانزیستی دانشجو الت محیطمحصو

ذکرشده و معنادار  یجقرار گرفت که با توجه به نتا یموردبررس
 فزایشادعا کرد که با ا توان یم ،شده مطرح هاي یهشدن فرض

و اطالعات آنان در مورد مسائل و  یاندانشجو یادگیريسطح 
محصوالت  یدها به خر آن یلتما ،زیستی محصوالت محیط

 هاي یافتهمنظر  ین. از اکند یم یداپ یشزیستی افزا طمحی
 ,.Parguel and et al( هاي یافتهبا  یقتحق ینآمده در ا دست به

2011; Cason and Gangadharan, 2002) راستا هم 
که  رساندادعا را به اثبات  توان این یمبر همین اساس،  .است

 اتفاقی ارادي و یادگیريدر کسب اطالعات،  یانمشارکت مشتر
 یدآنان به خر یشترب یلسبب تما ،محصول یها در بررس آن

 .گردد یزیستی م محصوالت محیط

توان ادعا کرد  یمهاي این تحقیق  ین، بر اساس یافتهباوجودا
و تمایل به خرید  زیستی محیطهاي  ینگرانکه ارتباط میان 

هاي  ینگرانو عالوه بر این  پیچیده است زیستی محیطمحصوالت 
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یرمستقیم و مهمی بر تمایل به غیرات تأث، داراي زیستی محیط
پیوندي که  به واسطه زیستی محیطخرید محصوالت 

هاي یادگیري در میان دانشجویان دانشگاه فردوسی  ياستراتژ
باشد.  یمنماید،  یمقشر کثیري از افراد جامعه ایفا  به عنوانمشهد 

 Newman andي با مطالعات (راستا همتوان  یماین یافته را 
Fernandes, 2016 یرمستقیم میان نگرانی غ) دانست که رابطه

به را  زیستی محیطو تمایل به خرید محصوالت  زیستی محیط
هنجارهاي جامعه و قیمت محصوالت، تبیین نمود. عالوه  واسطه

هاي این پژوهش مبنی بر وجود یک رابطه  یید یافتهتأبر این در 
و تمایل به خرید  یستیز محیطیرمستقیم میان نگرانی غ

توان به پژوهش  یم، زیستی محیطمحصوالت 
)Diamantopoulos and et al, 2003 اشاره نمود که در (

یرمستقیم میان این دو مقوله را با نقش سه متغیر غآن رابطه 
 ینگراناز طرفی میانجی دانش، نگرش و رفتار تبیین نمود. 

بر  یرگذارا عامل تأثزیستی در اغلب مطالعات به عنوان تنه محیط
مفهوم  ینشده است. ا زیستی در نظر گرفته محیط یدخر یالتتما
به صورت  افرادزیستی  محیط یفرض استوار است که نگران ینبر ا

 یرتأث ،زیستی محصوالت محیط یدخر یلبر تما یناخودآگاه
فرض  ینا یق،تحق ینآمده در ا دست به يها تهیاف؛ اما گذارد یم

 ینگران ینکهقبل از ا دانشجویان،که جهت  ین ا خصوصاً از
زیستی دخالت  رفتار محیط یدبه خر یلزیستی خود را در تما محیط

 هاي یابیاز ارز یبانیو پشت یراطالعات جهت تأث یازمنددهند، ن
را تبیین  باشند یزیستی م محصوالت محیط یدخر یماتتصم

  یتاهم ،شپژوه ینموجود در ا هاي یافتهطبق  ین؛ بنابرانمایند یم
گر  یانجیزیستی و م محصوالت محیط یدبه خر یلدر تما یادگیري

ادعا نمود که  توان یمبنابراین است؛ حائز اهمیت  بودن آن
 یلزیستی و تما محیط ینگران یانرابطه م یادگیري هاي ياستراتژ
که  نمایند یم گريمیانجیزیستی را  محصوالت محیط یدبه خر

) Levin and Gaeth, 1988طالعات (با م يراستا هم یافته ینا
به  ،را نگرش افراد یانجیم یرها متغ تفاوت که آن یناست. با ا

 هاي ياستراتژ ،پژوهش یندر ا که یاند. درحال یدهاثبات رسان
تاکنون تحقیقی با نقش  که ازآنجاییگشته است.  یقتصد یادگیري،

ابطه هاي یادگیري (ارادي و اتفاقی) در ر ياستراتژگري  یانجیم
و تمایل به خرید محصوالت  زیستی محیطمیان نگرانی 

 به عنوانتوان این مهم را  یمصورت نگرفته است،  زیستی محیط
 آورد. حساب بهنوآوري این تحقیق 

 یانگفت دانشجو توان یم ها یافته یجباال و نتا یربا توجه به تفاس
زیستی دانشگاه از خود  نسبت به مسائل محیط یدانشگاه فردوس
امر آنان را در کسب اطالعات در  ینو هم دهند یرغبت نشان م

 یتهدا زیست، یطکاالها و سطح حفاظت از مح یژگیمورد و
 اب تواند یم یدانشگاه فردوس یافته، ین. با توجه به انماید یم

 ینهدر زم یل الزمو وسا یزاتنسبت به استقرار تجه یناناطم
اقدام  ،دانشگاه سبزانداز  به چشم یابی زباله جهت دست یکتفک

تواند از دیدگاه بازاریابی و تبلیغات  یماز طرفی این پژوهش ورزد. 
ي دولتی و خصوصی ها سازمانسود، کمک شایان توجهی به 

دانشگاه  مثال عنوان بههاي هدفمند نماید.  گذاري یهسرماجهت 
هاي  ینگرانجذب و توسعه  باهدفتواند  یمفردوسی مشهد 

هاي یادگیري ارادي و  ياستراتژان از طریق دانشجوی زیستی محیط
اتفاقی، تمایل دانشجویان را به سمت خرید محصوالت 

 تشویق نماید. زیستی محیط

بنابراین، دانشگاه فردوسی در جهت القاي رویکرد یادگیري 
ي نشانگر محصوالت ها برچسبتواند با معرفی  یماتفاقی و ارادي، 

شاعه آن با استفاده از زیست و تالش در جهت ا یطمحدوستدار 
ی موجود در سطح دانشگاه، جمع ارتباطي ها رسانهسایت دانشگاه و 

زیست  یطمحیادگیري دانشجویان را نسبت به محصوالت دوستدار 
افزایش دهد و از طرفی در فضاي مجازي و سایت رسمی دانشگاه 

یی که در زمینه تولید محصوالت دوستدار ها شرکتبا معرفی 
باشند و عالوه بر این با معرفی دستاوردها و  یمال زیست فع یطمح

به یک دانشگاه سبز دارد، به  شدن یلتبدیی که در جهت ها برنامه
اقدامات حائز اهمیتی در جهت بهبود سطح آگاهی دانشجویان 

دانشجویان را  زیستی محیطمبادرت ورزد و از این طریق، نگرانی 
به خرید محصوالت ي تمایل وسو سمتبا استراتژي یادگیري به 

، افزایش دهد. جهت ارائه پیشنهاد براي تحقیقات زیستی محیط
به  یو اتفاق ياراد یادگیري یق،تحق ینا درتوان گفت  یمآتی، 

زیستی و  محیط ینگران یردو متغ یندر ارتباط ب یانجیعنوان م
شده و به  زیستی در نظر گرفته محصوالت محیط یدبه خر یلتما

به عوامل  توان یم یندهآ یقاتدر تحق که یدرحالاست.  یدهاثبات رس
است  ین معنیبد ینتمرکز نمود. ا ،رابطه ینا یتجهت تقو یگريد

 یرمتغ یصتشخ يوسو به سمت تواند یم ی،آت یقاتکه توجه تحق
 .یدنما یداپ یشگرا یردو متغ یندر ارتباط با ا یگريد یانجیم
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