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  ده:یچک

ـ ا یهـدف اصـل   ـ پـژوهش تحل  نی ـ   دیـ خر گـاه یجا لی  انیدانشــجو نیسـبز ب

 افتـه ی مدل توسعه کی یبررس حال نینور شهر تهران و درع امیهاي پ دانشگاه

قشر  نیمحصوالت سبز نزد ا دیاز عوامل مؤثر بر نگرش و قصد خر یمفهوم

 یشیمایپ - یفیحاضر از نوع توص قیکنندگان بود. روش انجام تحق از مصرف

 ياسـتفاده شـد. بـرا    کـرت یل يا نـه یگز 5نامه  راستا از پرسش نیبوده و در ا

ـ منظـور تجز  و بـه  یفیها از آمار توصـ  داده فیتوص آنهـا و آزمـون    لیـ وتحل هی

 يشـامل: مـدل معـادالت سـاختار     یاز آمـار اسـتنباط   قیـ تحق يهـا  هیفرض

(SEM)ـ ، تحل و  یسلســله مراتبــ ونی)، رگرســCFA( يدییــتأ یعــامل لی

 لیحاصله از تحل جیاساس نتا بر با دو نمونه مستقل بهره گرفته شد. tآزمون 

ـ اثـرات م «، »زیستی محیط يها نگرش« رهايیها، متغ داده نیا ، »يفـرد  انی

بـر   يدار یتأثیر مثبت و معن» ییگرا به جمع لیتما«و » زیستی محیطدانش «

نشـان   قیـ تحق جینتـا  نکهیداشتند. ضمن ا» نگرش به محصوالت سبز«نوع 

ـ     » یتوجه به سالمت«داد که تأثیر   دار یبر نگـرش بـه محصـوالت سـبز معن

نگـرش بـه   «آزمـون نشـان داد کـه     جینتا نیرابطه همچن نی. در اباشد ینم

 يدار یتأثیر مثبت و معنـ » محصوالت سبز دیقصد خر«بر » محصوالت سبز

» ضـرورت درك شـده محصـول   «و  »به پرداخـت  لیتما«ي رهایدارد و متغ

  کردند. انیگر نما لیو تعد یانجیم رهايیعنوان متغ به بیخود را به ترت
  

  .نور امیدانشگاه پ ،يسبز، نگرش بازار دیخر :يدیکل يها واژه
  

 

Abstract: 
The main purpose of this research was to analize the 
state of green purchasing among the Payame Noor 
University (PNU) students in Tehran city and to evaluate 
a progressed conceptual model of variables affecting 
attitude toward green products and green purchasing 
intention by these consumers.The method used in this 
research is descriptive-survey and for this purpose the 
five choice questionnaire Form from likert is used. For 
description of the data, the descriptive statistics and for 
analyzing and the examination of research hypothesis, 
the perceptional statistics including Structural Equation 
Modeling (SEM), Certified Factor Analysis (CFA), 
Stepped Regression Analysis and t-test with two 
independent samples were used. According to the results 
gained by the analysis, the factors like; “Ecological 
attitudes”, “Ecological knowledge”, “interpersonal 
influences”, and “collectiveness” have a positive and 
significance effect on the factor of “attitude toward 
green products”. In addition, the results of the test 
showed that the effect of “Health consiousness” on 
“attitudes toward green products” is not significance. 
The experience also proved that the factor of “attitudes 
toward green products” on the green purchasing 
intention is positive and significance. Also the factors 
like “willingness to pay” and “product perceived 
necessity” appeared to be as mediator and equilibrative 
variables. 
 

Keywords: Green Purchase, Marketing Attitudes, 
Payame Noor University. 
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  مقدمه

زیست در حمایت از توسعه، چهار نقش مهم را بر  امروزه، محیط

عهده دارد که عبارت هستند از: حمایت از زندگی، عرضه منـابع  

طبیعی، جذب ضایعات محصوالت و خـدمات رفـاهی. درواقـع،    

زیسـت اسـت    محـیط  ریناپذ کیتفک این چهار نقش جزء وظایف

)Salehi et al.,2014ستیز طیحفاظت از مح يها استی). س 

فائق آمده  مربوطهبر مشکالت  يا شهیبه نحو ر توانند یم یزمان

کنند کـه در   يریشگیپ ندهیو از بروز معضالت و مخاطرات در آ

توسعه قرارگرفته  يها يزیر برنامه فرایندسطوح فعاالنه در  هیکل

و اجـرا شـوند    بیهـا تصـو   بخـش  ریو در تعامل تنگاتنگ با سا

)Birjandi et al., 2017ــدد ــات متع ــه  ي). مطالع ازجمل

)، دنگ و 1998( 2)، آگیون و هوویت1998( 1استوکی مطالعات

 هی، بـه نقـش سـرما   )2004( 4)، بروك و تیلـور 2009( 3هوانگ

 يو رشـد اقتصـاد   ستزی محیط یروابط آلودگ لیدر تعد یانسان

 ,Behboudi & Sojoodiانـد. بـه نقـل از (    تأکیـد نمـوده  

2010.(  

ــالحی و پــازوکی نــژاد   پــژوهش طبــق  ، )2014( 5ص

 زیسـتی  محیط یابیهاي بازار کننده سبز، کانون استراتژي مصرف

 انیدر پا یابیاست که متخصصان برجسته بازار يدیو مفهوم کل

بــر آن متمرکــز شــدند     1990دهــه   لیــ و اوا 1980دهــه 

)Papadopoulos et al. 2010 ي). مطالعــه رفتارهـــا 

دارد کـه آنـان    تیاهم رو نیازا انیدانشجو نیبدر  زیستی محیط

ـ نگهبانان، برنامه ر  نـده یو آموزشـگران آ  گـذاران  اسـت یس زان،ی

متقاعـد   تواننـد  یدارنـد کـه مـ    قرار یدر سن انیهستند. دانشجو

 طی. محـ بـرد  یبه سر مـ  يوضع نامساعدزیست در  شوند محیط

 بـا مـرتبط   مسائلرا فراهم آورد که آنان  يجو تواند یدانشگاه م

ـ و آن را بـه بحـث بگذارنـد و از ا    رنـد یزیست را فراگ محیط  نی

زیست در جامعه باشند  مناسب با محیط يمشوق رفتارها ق،یطر

)Thapa, 1999آموزش و بهبود نگـرش   تی). با توجه به اهم

)، نـده یخانواده در آ دهندگان لیعنوان تشک ن جامعه (بهقشر جوا

سبز در ذهن  حصوالتم دیخر گاهیجا یبه بررس قیتحق نیدر ا

  شده است. نور شهر تهران پرداخته امیپ يها دانشگاه انیدانشجو

                                                      
1. Stockey 
2. Aghion & Howitt 
3. Deng & Huang 
4. Brock & Taylor 
5. Salehi & Pazokinejad 

زیسـت و   مراقبـت از محـیط   شـه یاند زیسـتی،  محـیط رفتار 

در  عتیبار در کتاب انسان و طب نیمحافظت بوم شناسانه، نخست

ـ ب 6جـورج پرکینــز مـارش   نوشـته  1864سـال   شـده اســت   انی

)Azarang, 1985.(  

در علم اقتصاد، موجب شـد   هیسرما ریمتغ فیدر تعر تفاوت

کنکاش  نی. اردیمورد کنکاش قرار گ هیاز سرما يشتریتا ابعاد ب

 يها به مدل یو اجتماع یانسان هیسرما يرهایمنجر به ورود متغ

تفـاوت   نیـی بـه دنبـال تب   زین یاجتماع هیرشد اقتصاد شد. سرما

رشـد و   يدیکل ریمتغ کیعنوان  افراد، جامعه و کشورها به انیم

عنـوان نـوع    زیسـت بـه   محـیط  تـاً یمطرح شـد. نها  داریتوسعه پا

را بر عهده  ياز رشد و توسعه اقتصاد یبخش ه،یاز سرما يگرید

  گرفت.

بـا   )،2016( 7عبـاس زاده و همکـاران  بر اساس پـژوهش   

دادن آگاهی و اطالعات کافی به افراد جامعـه و فـراهم کـردن    

زیسـتی را اجـرا    اجتماعی که بتواننـد فرهنـگ محـیط    يها مدل

، بلکه موجب کند یتنها گسترش فرهنگ تسهیل پیدا م کنند، نه

ــا     ــان ب ــاط آن ــراد از ارتب ــتر اف ــناخت بیش ــه و ش ــت روحی تقوی

ــیط ــود مح ــت خ ــ زیس ــود یم ــوش ــر،ید ي. از س ــکالت  گ مش

هماننـد   م،یکه امروزه با آن مواجـه هسـت   یمتنوع زیستی محیط

هـوا،   یآلـودگ  ،ییآب و هـوا  راتییتغ ن،یزم یجیگرم شدن تدر

در  یسـتم یتنوع اکوس يو نابود یعیکمبود آب، کاهش منابع طب

  دارند. يدر رفتار بشر شهیجهان، ر

در مــورد  ،)2014( 8پــژوهش صــالحی و همکــاران طبــق 

ارائه شده  يمتعدد يها هیافراد، نظر زیستی محیطرفتار  اتینظر

، با توجـه  )1975( 9فیشبین و آجزن کنش معقوالنه هیاست. نظر

 زیسـتی  محـیط  يرفتارهـا  نیـی به کنش محـور بـودن آن در تب  

ـ نما کموضوع کمـ  نییدر تب ها هینظر ریاز سا شیب تواند یم . دی

نـدادن   ایـ شخص را از انجام دادن  تیکنش معقوالنه، ن هینظر

. بر دهد یرفتار، نشان م يعنوان بعد مهم و ضرور کنش به کی

خـاص   يامـدها یپ یابیها عالوه بر ارز نگرش ،يتئور نیطبق ا

ـ از احتمال ا ي(عمل)، برآورد ـ (ن امـدها یپ نی ـ ) را نتی شـامل   زی

ـ در ا نی. همچنشوند یم ـ د نی و شـناخت   یآگـاه  داشـتن  دگاه،ی

هـر نگـرش اسـت     يبـرا  يضـرور  يهـا  شـرط  شیاز پ ،یواقع

                                                      
6. George Perkins Marsh 
7. Abbas Zadeh et al. 
8. Salehi et al. 
9. Fishbin & Ajzen 
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)Kairser et al., 1999(.  

 زیسـتی  محـیط  يها به معنی اضافه نمودن جنبه ،سبز خرید

از قبیل قیمت و کارایی در هنگام تصمیم به خرید  ییارهایبه مع

در یـافتن   زیستی محیطاست که هدف نهایی آن، کاهش اثرات 

ـ ار خرمنابع است. رفت يور منابع و افزایش بهره سـبز شـامل    دی

کـردن از   اعو امتنـ  يدر مصـرف انـرژ   ییجو صرفه يتالش برا

 Zandنامناسب است ( يها يبند بسته يمحصوالت دارا دیخر

Hesami & Parvinchi, 2014    رفتـار خریـد سـبز بــه .(

زیسـت بـوده و    که مراقب محیط گردد یمصرف محصوالتی برم

براي آن مفید باشند، قابل بازیافت یا قابل حفاظت بوده و نسبت 

باشــند  گوحســاس و پاســخ ،زیســتی محــیط يهــا بــه دغدغــه

)Mostafa, 2007.(  

 لیـ سبز عبـارت اسـت از: احتمـال و تما    دیقصد خر ای تین

ـ دادن  حیشخص بـه تـرج   کی  يهـا  یژگـ یمحصـول بـا و   کی

ـ در خر یبه محصول معمـول  زیستی محیطمطلوب   Abdul( دی

Rashid et al., 2009ــتی). ق ــذاب  م ــدم ج ــاال و ع  تیب

کننـدگان   عدم استقبال مصرف لیاز دال ،یکیمحصوالت اکولوژ

)، 2010( 1دانگلیکـو و پونترانـدلفو  . باشـند  یمحصوالت م نیاز ا

؛ طراحـی آن  شـود  یمعتقدند محصول سبز شامل چند معیـار مـ  

است که قابلیت استفاده، مونتاژ و تولید مجـدد را دارد   يا گونه به

که بتـوان آن   شود یو همچنین در تولید آن از موادي استفاده م

را بازیافت کرد. ازلحاظ مصرف انـرژي، کـارایی دارد و آلـودگی    

  محیطی کمتري را نسبت به کاالهاي دیگر ایجاد کند.

مؤثر بـر   در مطالعه عوامل)، 2016( 2بهرامی زاده و رضایی

عوامـل:   بیـ هشت عامل مؤثر، بـه ترت  نیسبز، در ب دیرفتار خر

ـ م ،زیستی محیط ینگران  تـأثیر جامعـه،   ،يریپـذ  نیمسـئول  زانی

عوامـل   نیتـر  را مهـم  آن تیـ و درك اهمزیستی  محیطنگرش 

ـ مؤثر بـر قصـد خر   محمـدیان و  محصـوالت سـبز دانسـتند.     دی

ــنده ــاران 2015( 3بخش ــاس زاده و همک ــن)، 2016( 4) و عب  زی

محصـوالت سـبز    يرا از عوامل مـؤثر بـر تقاضـا    زیستی محیط

  دانستند.

  شد: جادیا ریصورت ز به قیاول تحق هیاساس، فرض نیا بر

H1 ـ   ،زیسـتی  محیط: نگرش بـر نگـرش بـه     يدار یتـأثیر معن

                                                      
1. Dangelico & Pontrandolfo 
2. Bahrainizadeh & Rezaei 
3. Mohammadian & Bakhshandeh 
4. Abbas Zadeh et al. 

  محصوالت سبز دارد.

 یو زنـدگ  ییبهداشـت غـذا  )، 2017( 5رستگار و همکـاران 

را از عوامـل مـؤثر بـر نگـرش بـه محصـوالت سـبز         یبهداشت

در مطالعـه   ،)2016( 6فروغی اصل و کریمـی علویجـه  دانستند. 

ـ را از عوامـل مـؤثر بـر خر    یتوجه به سالمت زیخود ن يمورد  دی

عبـارت اسـت از    یدانستند. توجه بـه سـالمت   کیارگان يکاالها

 یهاي روزمره خود نگران سالمت فرد در فعالیت کیکه  یزانیم«

خـود توجـه    یکـه بـه سـالمت    یکنندگان مصرف». است شیخو

هـاي مـؤثر در    هستند که جهت انجام فعالیت یدارند، افراد آگاه

هسـتند. توجـه بـه     زهیـ خـود داراي انگ  یحفظ و بهبود سـالمت 

 غذاهايکننده به  نگرش مصرف يها ینیب شیاز پ یکی یسالمت

و  یکـه مراقـب سـالمت    یکننـدگان  و سبز است؛ مصرف یعیطب

نسـبت بـه    يتـر  مثبت يها زیست هستند معموالً نگرش محیط

  دارند کیمحصوالت ارگان

 جـه ینت نیـ خود به ا قیدر تحق)، 2018( 7راحلی و صندوقی

 ،یدر سـه بعـد سـالمت جسـمان     یکه توجه به سـالمت  دندیرس

ـ فیداري بـر ک  تـأثیر معنـی   طیسالمت روان و سـالمت محـ    تی

  محصوالت سبز دارد. دیو قصد خر یزندگ

  شد: جادیا ریصورت ز به قیدوم تحق هیفرض ن،یبنابرا

H2 داري بـر نگـرش بـه     تـأثیر معنـی   ،ی: توجه به سـالمت

  محصوالت سبز دارد.

 شیعوامل انگیزشی مؤثر برافزا)، 2015( 8ریتر و همکاران 

مصرف محصوالت سبز در کشورهاي نوظهور را بررسی کردنـد  

انند اطالعات و دانش، نگرش محیطـی،  و نشان دادند عواملی م

هاي محیطی به شدت بـا مصـرف    اجتماعی و آگاهی يها نهیزم

  محصوالت سبز همبستگی دارد.

عبـارت اسـت از مجمـوع دانـش فـرد       زیستی محیط دانش

بـردن بـه    یو در واقع، به معنا پ زیستی محیطدرباره موضوعات 

ـ اهم  ).Leonidou et al., 2010زیسـت اسـت (   محـیط  تی

در شـکل   یزیست نقش مهمـ  و محیط طیانش فرد درباره محد

هاي مطلـوب آنـان بـه محصـوالت سـبز دارد.       دادن به نگرش

تـأثیر   زیستی محیطثابت نمودند که دانش  زیگذشته ن قاتیتحق

 & Cheahمثبت و معنادار بر نگرش به محصوالت سبز دارد (

                                                      
5. Rastegar et al. 
6. Forooghi asl & Karimi Alavijeh 
7. Raheli & Sandoghi 
8. Ritter et al. 
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Phau, 2011ــرف ــیط  ). مص ــران مح ــدگان نگ ــت کنن  ،زیس

ـ پندارنـد اثـر مثبـت     خرند که می را می یخدمات محصوالت و  ای

 زیسـتی  محـیط گذارد. دانـش   زیست می بر محیط يکمتر یمنف

 شینمـا  يهـا  شـاخص  نیتـر  از مهـم  یکیعنوان  به انیدانشجو

 ،زیسـتی  محـیط  تیوضـع  يهـا  از جنبه اريیکه بس یمل تیمدن

و نگـرش   یعمـوم  يتوانمنـد  ،یمانند مالحظات و رفتار شخص

سـازند   یرا مـنعکس مـ   دارینسبت به جامعه پا یشهروندان محل

)Aminrad, 2010:1.(  

ـ به ارز)، 2014( 1صالحی و پازوکی نژاد سـطح دانـش    یابی

 یو رابطــه آن بــا عوامــل اجتمــاع انیدانشــجو زیســتی محــیط

بــا روش  انینفــر از دانشــجو 415 شیمــایپ نیــپرداختنــد. در ا

استان مازندران انتخاب  یدانشگاه دولت 7اي از  گیري طبقه نمونه

ـ از تکن یشـ یمایپژوهش بـا اسـتفاده از روش پ   نیاند. ا شده  کی

نشـان داد   قیتحق یفیتوص يها افتهی. رفتیپرسشنامه انجام پذ

ـ  انیدانشجو زیستی محیطکه سطح دانش   ینسبتاً باال است، ول

ــا زانیــم ــوع  نی دانشــکده متفــاوت اســت. دانــش برحســب ن

علـوم   ،یعلـوم مهندسـ   يهـا  دانشـکده  انیدانشجو که يطور به

دانـش   نـه یدر زم تريبـاال  يهـا  از رتبه یعیو منابع طب یپزشک

نشان داد کـه   قیتحق جینتا ن،یبرخوردارند. همچن زیستی محیط

متفـاوت بـوده و    زین تیبرحسب جنس زیستی محیطسطح دانش 

دختـــر از دانـــش  انیاز دانشـــجو شیپســـر بـــ انیدانشـــجو

 )،2016( 2رحیم نیا و همکـاران  برخوردار هستند. یطیمح ستیز

به  لیتأثیر دانش درك شده از محصوالت سبز بر تما یبه بررس

 267 يا مشهد پرداختند. نمونه يفروشگاه پروما انیمشتر دیخر

 هـا  افتهی. دیگرد عیآنها توز نیانتخاب شدند و پرسشنامه ب ينفر

تـأثیر دانـش    يمعادالت سـاختار  یابیمدل  يستفاده از الگوبا ا

ـ بـه خر  لیـ درك شده از محصول سبز را بر تما ـ  دی  نیو همچن

  کردند. دیتائبه فروشگاه  یدلبستگ

را از  زیسـتی  محـیط دانش  زین)، 1997( 3منراي و همکاران

  نگرش به محصوالت سبز دانستند. رییعوامل مؤثر بر تغ

  :شود یم فیتعر ریصورت ز به قیسوم تحق هیمبنا، فرض نیهم بر

H3 بــر نگــرش بــه  يتــأثیر معنــادار ،زیســتی محــیط: دانــش

  محصوالت سبز دارد.

                                                      
1. Salehi & Pazokinejad 
2. Rahimnia et al. 
3. Manrai et al. 

عوامـل مـؤثر بـر     یبه بررس)، 2011( 4حمدي و همکاران 

 کـه  ییسبز در جوانان شهر تهران پرداختنـد. ازآنجـا   دیرفتار خر

، رونـد  یجوانان پتانسیل خوبی براي بازارهاي هدف به شمار مـ 

عنـوان جامعـه آمـاري     سال شـهر تهـران بـه    29تا  15جوانان 

 بنـاي انـد. ایـن مطالعـه بـر م     قـرار گرفتـه   یتحقیق موردبررسـ 

نامه انجام گردید. نتایج مطالعه نشـان داد کـه    اطالعات پرسش

، درك افـراد  زیستی محیطاجتماعی، نگرانی  راتیچهار عامل تأث

ز برداشـت شخصـی در   از مسئولیت اجتماعی و نگرانـی افـراد ا  

  را دارند. ریسبز جوانان، بیشترین تأث دیخر

به شناخت، تعیـین و بررسـی   )، 2012( 5عباسی و همکاران

ـ کنندگان با رفتار خر هاي مصرف ویژگی کننـده سـبز    مصـرف  دی

 1390دانشــجویان دانشــگاه آزاد اســالمی قــزوین در تابســتان 

معنـادار   ریتأث، ییگرا پرداختند. متغیرهاي تعهدات مذهبی و جمع

 هیفرضـ مبنـا،   نیمحصوالت سبز داشتند. بر همـ  دیبر قصد خر

  شد: فیتعر ریبه شکل ز ق،یچهارم تحق

H4ـ : تما بـر نگــرش بــه   يتــأثیر معنــادار یـی گرا بــه جمــع لی

  محصوالت سبز دارد.

ها و باورها و  معتقدند با تغییر در ارزش)، 2011( 6چیه و فاو

الت، نظیر سبز بـودن و  هاي محصو میزان اهمیت برخی ویژگی

زیست بـودن آن نسـبت بـه سـایر محصـوالت،       دوستدار محیط

  نگرش افراد را به سمت سبز بودن سوق داد. توان یم

 یآگاه زانیم یبه بررس هیدر ترک)، 2011( 7کوز و همکاران

نسـبت   تیکه حساسـ  افتندیدر انیدانشجو زیستی محیط یآگاه

و نـوع   تیبرحسب جنس زیستی محیط یزیست و آگاه به محیط

متفاوت اسـت و افـرادي کـه از سـواد،      لیدانشکده محل تحص

برخوردار بودنـد، توانسـتند بـه     زیستی محیط تیو حساس یآگاه

  .ندیمقابله نما زیستی محیطنحو با مشکالت  نیبهتر

ـ تعر ریـ صـورت ز  بـه  قیپنجم تحق هیاساس، فرض نیهم بر  فی

  :شود یم

H5رش به محصوالت بر نگ يتأثیر معنادار يفرد انی: اثرات م

  سبز دارد.

 زیستی محیطعوامل  یبه بررس)، 2016( 8سیف و همکاران

                                                      
4. Hamdi et al. 
5. Abbasi et al. 
6. Cheah & Phau 
7. Kose et al. 
8. Seif et al. 



  41                       1399بهار پیاپی سی و یکم، سال هشتم، شماره سوم،  ،زیست و توسعه پایدار آموزش محیطفصلنامه علمی 

 

ـ به خر لیمؤثر بر تما یشناخت و روان سـبز پرداختنـد. جامعـه     دی

داده  لیپژوهش را کارکنان مجتمع مس سرچشمه تشـک  يآمار

نفر بـود و   258فرمول کوکران برابر با  قیکه حجم نمونه از طر

ساده انتخاب شده بودند.  یگیري تصادف با استفاده از روش نمونه

نشان داد  جیها در پژوهش پرسشنامه بود. نتا داده يابزار گردآور

 یاجتمـاع  يریپـذ  تیو مسئولزیستی  محیطدانش  يرهایکه متغ

کنترل  يا واسطه ریمتغ قیاز طر میرمستقیو غ میصورت مستق به

  .سبز اثر معنادار دارند دیبه خر لیشده بر تما ادراك يرفتار

عوامـل منتخـب بـر     یدر بررسـ )، 2012( 1نخعی و خیري 

ـ ینفر از شهروندان قزو 400 نیمحصوالت سبز ب دیقصد خر  ،ین

شـده محصـول توسـط     ادراك یو اثربخشـ  زیستی محیطدانش 

ذاکر صالحی  سبز او مؤثر دانستند. دیکننده را بر قصد خر مصرف

ضـرورت درك شـده محصـول را     زین )،2012( 2و ذاکر صالحی

 نیهمـ  بـر  محصوالت سبز دانسـتند.  دیمؤثر بر قصد خر یعامل

  شد: فیتعر ریصورت ز به قیششم تحق هیاساس، فرض

H6    نگرش به محصوالت سبز با لحـاظ ضـرورت درك شـده :

  محصوالت سبز دارد. دیبر قصد خر يمحصول، تأثیر معنادار

کـه فـرد    یعبارت است از حداکثر مقدار پـول  به پرداخت لیتما

بـا   سـه یخـاص در مقا  یکسب کاالها و خدمات يدارد برا لیتما

  ).Olli et al. 2001کاالها و خدمات بپردازد ( ریسا

ـ پژوهشگران عوامل مؤثر بـر تما  ر،یهاي اخ سال در بـه   لی

 ک،یـ محصـوالت ارگان  يکننـدگان بـرا   مصرف یپرداخت اضاف

کــش را  از آفــت يعــار ،یهورمــون ریــغ ،یکــیژنت ریــســالم، غ

ـ   قرار دادند که اکثر مطالعات نشـان  یموردبررس  دار یدهنـده معن

ـ بودن تأثیر نگرش به محصوالت سبز بر تما بـه پرداخـت و    لی

ـ . ازجملـه ا باشـد  یکنندگان موردمطالعه م مصرف دیخر قصد  نی

)، 2008( 3علیـزاده و همکـاران  بـه مطالعـات    توان یم قاتیتحق

)، وانگ 2007( 5)، رودریگز و همکاران2006( 4دربی و همکاران

ــان و 2011( 7)، حــق جــو و همکــاران2003( 6و ســان )، ژائولی

در مـورد   ریز هیدو فرض نینمود؛ بنابرا اشاره) 2014( 8همکاران

  شد: فیتعر» به پرداخت لیتما« یانجینقش م

                                                      
1. Nakhaei & Kheiry 
2. Zakersalehi & Zakersalehi 
3. Alizade et al. 
4. Darby et al. 
5. Rodriguez et al. 
6. Wang & Sun 
7. Haghjou et al. 
8. Xiao-Lian et al. 

H7 ،ـ داري بر تما تأثیر معنی: نگرش به محصوالت سبز بـه   لی

  پرداخت فرد دارد.

H8دیــداري بــر قصــد خر بــه پرداخــت، تــأثیر معنــی لیــ: تما 

  محصوالت سبز دارد.

  

  ی پژوهششناس روش

 یقیتحق ،یمسئله موردبررس تیازلحاظ هدف و ماه قیتحق نیا

ــ  ــاربردي (عمل ــاظ روش، تحق یک ــه لح ــی) و ب ــ -یق  یفیتوص

بـا   قیـ تحق ي. جامعه آماررود ی) به شمار میشیمایپ ی(همبستگ

بـه جامعـه موردمطالعـه و     نیآسـان محققـ   یتوجه به دسترسـ 

 یو اجتمــاع یمختلــف ســن يهــا فیــط یگســتردگ نیهمچنــ

نور شـهر تهـران    امیهاي پ مراکز چهارگانه دانشگاه ان،یدانشجو

مختلـف   يهـا  (مراکز شمال، جنوب، شرق و غرب) که در رشته

با  قیدند. حجم نمونه تحقهستند، انتخاب ش لیمشغول به تحص

ـ ی قیـ مطلـب کـه جامعـه آمـاري تحق     نیتوجه به ا تعـداد   یعن

نور شـهر تهـران نامحـدود اسـت      امیهاي پ دانشگاه انیدانشجو

درصـد و   5 ينفر)، با توجـه بـه سـطح خطـا     19’000از  شی(ب

 نـان یاطم بیضـر  اریـ مع يو درصـد خطـا   5/0 تیاحتمال موفق

نفـر در   385رابطه کوکران محاسبه و  قیاز طر 96/1قبول  قابل

ـ انتخاب نمونـه تحق  ينظر گرفته شد. برا بـا هـدف داشـتن     قی

نور شهر تهـران، از   امیهاي پ دانشگاه يها بخش ینمونه از تمام

 د،یبرحسب بخش استفاده گرد شده يبند گیري طبقه روش نمونه

هر بخـش   انیمفهوم که هر بار با توجه به تعداد دانشجو نیبه ا

ــه قیــطر از ــ گیــري در دســترس پرســش روش نمون  نینامــه ب

ـ  پرسش 413، تعداد ارتباط نیشد. درا عیتوز انینشجودا  نینامه ب

درصـد)   12/96(397 تعـداد  نیـ پخش شـد کـه از ا   انیدانشجو

شـده و   داده طور کامـل پاسـخ   به انیدانشجو هینامه از ناح پرسش

  .دیگرد يآور جمع

ساختن  ي(برا سناديا وهیاطالعات از دو ش يگردآور جهت

 نهیشیموضوع و پ اتیاطالعات در مورد ادب يها و گردآور فرضیه

ـ ) و مقیـ تحق اطالعـات در خصــوص   يآور (جهـت جمـع   یدانی

ـ توز قی) از طرقیتحق اتیو آزمون فرض قیموضوع موردتحق  عی

  .دینامه استفاده گرد پرسش

صورت بسته از نـوع   سؤال به 28شامل  قینامه تحق پرسش

مـوافقم،   ي(کامالً موافقم، تـا حـدود   کرتیل يا نهیپنج گز فیط

مخـالفم، کـامالً مخـالفم) بـوده کـه       ينـدارم تـا حـدود    ينظر
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 نکـه یشد. ضـمن ا  عیتوز انیگو پاسخ نیصورت حضوري در ب به

شـده   ورنامه منظـ  در پرسش زین یشناخت تیسؤال جمع 5تعداد 

  است.

ــؤاالت پرســش ــه از تحق س ــه برگرفت ــنام ــدیان  قی و محم

. جهــت ســنجش بــرازش مــدل باشــد یمــ)، 2015( 1بخشــنده

) و CFA( يدیتائ یعامل لینامه از تحل پرسش ییشده و روا ارائه

ـ کرونبـاخ اسـتفاده گرد   يآلفا بیاز ضر ییایپا یبررس يبرا  .دی

و  یفیاز آمـار توصـ   یشـناخت  تیـ جمع يهـا  داده فیتوص جهت

ز آمـار  پـژوهش ا  هـاي  فرضـیه  آزمون وها  داده لیمنظور تحل به

استفاده شـده   يمعادالت ساختار یابی و از روش مدل یاستنباط

و  يریـ چند متغ کیتکن کی يمعادالت ساختار یابیاست. مدل 

ـ و بـه ب  يریچند متغ ونیاز خانواده رگرس رومندین  تـر  قیـ ان دقی

 دهـد  یاست که به پژوهشگران امکان مـ  یکل یبسط مدل خط

زمـان مـورد    هـم  يا گونه را به ونیاز معادالت رگرس يا مجموعه

  آزمون قرار دهند.

لیزاواتـی و   قـات یها، به کمـک تحق  فرضیه جادیدر بخش ا

 4)، کلـس و بکیمبتـووا  2011( 3)، چیـه و فـائو  2012( 2همکاران

 قیـ تحق یمـدل مفهـوم  )، 2013( 5)، خویریا و سوام تورو2013(

 یانتخـاب  يتمـام نشـانگرها   نیراببنـا شد؛  جادی، ا1طبق شکل 

الزم برخـوردار   ییایهاي موردمطالعه از پا گیري سازه اندازه يبرا

 قبول دانست. توان قابل هستند و اعتبار ابزار را می

  

 ي پژوهشها افتهی

 مراکز از یک براي هري توصیفی پژوهش در یک نگاه ها افتهی

 متغیرهـاي جمعیـت   پیام نور شهر تهران با توجـه بـه  دانشگاه 

 دهد یم نشان را آماري نمونه این توصیفی وضعیت که شناختی

ارائه  2 جدول شماره آمار کلی آن در شده که محاسبهبه تفکیک 

نفر از پاسـخگویان را زنـان و    208تعداد جنسیت  .است گردیده

بیشترین فراوانـی  دهند. نفر از ایشان را مردان تشکیل می 189

ل درصـد کـ   02/36سال است با  30تا  25سن مربوط به طبقه 

درصـد مربـوط بـه     8/7با فراوانی  هم آندانشجویان و کمترین 

. بیشـترین فراوانـی تحصـیالت    اسـت سـال   20طبقه کمتـر از  

                                                      
1. Mohammadian & Bakhshandeh 
2. Lizawati et al. 
3. Cheah & Phau 
4. Keles & Bekimbetova 
5. Khoiriyah & Suam Toro 

درصـد و   39/52نفر معـادل   208مربوط به مقطع کارشناسی با 

 51/1نفر معادل  6مربوط به مقطع دکتري با  ها یفراوانکمترین 

طبقه با درآمـد تـا    فراوانی درآمد مربوط به نیشتریب درصد بود.

در صــد و  5/34نفــر معــادل  137برابــر بــا  هــزار تومــان 750

میلیـون تومـان و    3 درآمدفراوانی مربوط به طبقه با  نیتر نییپا

  بود. درصد 89/19نفر معادل  79بیشتر برابر با 

 مـدل  بـرازش  به مربوط تحلیل، هر نتیجه از مهمی بخش

 توان می باشد، مناسب مدل برازش چنانچه. باشد یم شده تدوین

اي حمایـت  نمونـه  يهـا  داده وسیله به شده نیتدو مدل که گفت

گردد در غیر این صـورت جهـت دسـت یـافتن بـه بـرازش        می

  مناسب بایستی اصالح مدل صورت گیرد.

 ازپـژوهش،   در شـده  ارائـه  مـدل  برازنـدگی  تعیـین  يبـرا 

 6هاي برازندگی از قبیل شـاخص کـاي اسـکوئر نسـبی    شاخص

)x2/df  ( 7)، شاخص نیکـویی بـرازشGFI   شـاخص نیکـویی ،(

)، جــذر میــانگین مربعــات خطــاي AGFI( 8بــرازش انطبــاقی

 10)، شاخص بـرازش هنجـار شـده مقتصـد    RMSEA( 9برآورد

)PNFI ( 11)، شاخص برازش افـزایشIFI   و شـاخص بـرازش (

هـاي نیکـویی   نتایج شـاخص  گردید.استفاده ) CFI( 12تطبیقی

 یطـورکل  بـه آمـده اسـت.    3 جـدول برازش مدل پیشنهادي در 

 دلیـل  ییتنهـا  به مدل براي آمده دست به يها شاخص از هریک

 را ها شاخصو لذا بایستی این  بالعکس نیستند یا مدل برازندگی

از  هـا  ایـن شـاخص   .نمـود  تفسـیر  هـم  بـا  و کنـار یکـدیگر   در

شـوند و   ترین ابزارها جهت برازنـدگی مـدل محسـوب مـی     مهم

 است که الگوي مورد آزمون به لحاظ نتایج حاصله حاکی از آن

از  برازندگی ازنظرهاي پژوهش مطابقت دارد و  با یافته برازندگی

 مـدل،  ، نتیجـه اینکـه بـرازش   باشد یمبرخوردار  مناسبی وضع

  .باشد یم قبول قابل و مناسب

                                                      
6. CMIN/DF  
7. Goodsness of fit lndex 
8. Adjusted Goodness of fit index 
9. Root mean square error of approximation 
10. Parsimony Normed Fit Index 
11. Incremental Fit Index 
12. Comparative Fit Index 
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  پرسشنامههاي  آزمون پایایی و روایی گویه. 1 جدول

Table1. Reliability and Validity Test of Questionnaires 
  (Mohammadian & Bakhshandeh, 2015): مأخذ

  گویه ها

Items  

  بار عاملی استاندارد

Standard 
factor load  

  آلفاي کرونباخ

Cronbach's 
alpha  

AVE 

  زیست: نگرش به محیط •

Attitude towards the Environment  
  زیستی اقدامی معقوالنه است. ي محیطها یآلودگي بیشتر براي جلوگیري از ها نهیهزپرداخت . 1

  زیست هستم. حفاظت از محیط منظور بهیی کارها راهموافق انجام  شدت به. 2

  .رود یمشمار ه زیست) در ایران امري ضروري و حیاتی ب ترویج زندگی سبز (زندگی دوستدار محیط. 3

 توجه به سالمتی: •

Attention to Health  
  خیلی نگران سالمتی خود هستم.. 4

  مسئولیت سالمتی هر شخص در درجه اول بر عهده خود وي است.. 5

  همیشه از وضعیت سالمتی و جسمانی خود آگاهی دارم.. 6

 زیستی: دانش محیط •

Environmental Knowledge  
  ی در حال تهدید جدي استطیمح ستیزي ها یآلودگزیستگاه موجودات زنده در سراسر دنیا تحت تأثیر . 7

  آثار تخریبی فراوانی بر طبیعت دارد. باشد یمي اسیدي که ناشی از آلودگی هوا ها بارانبارش  .8

  در سطح طبیعت تجزیه شوند. رهاشدهي پالستیکی ها زبالهسال طول خواهد کشید تا  200بیش از . 9

 یی:گرا جمعتمایل به  •

The Tendency toward Collectivism  
  ي گروهی فعال هستم.ها تیفعالدر . 10

  .کنم یمکار و تالش  شدت بهبراي رسیدن به اهداف گروهی . 11

  .شتابم یم دیگران به کمک احتیاج دارند به کمک آنها که یهنگام. 12

 اثرات میان فردي: •

Interpersonal Effects  
  .کنم یمبه دلیل اینکه تجربه خرید ندارم، به توصیه دوستان و خانواده در خرید محصوالت توجه  معموالً. 13

  ی یاد کرده باشند.خوب بهکه دیگران از آن محصوالت نزد من  کنم یممحصوالتی را خریداري  طورمعمول به .14

ان، آشنایان و خانواده به دست آن محصول را از دوست دربارهمحصولی، اطالعات الزم  هرگونهقبل از خرید . 15

  .آورم یم

 نگرش به محصوالت سبز: •

Attitude to Green Products  
  را خریداري نمود، قبول دارم. )ستیز طیسازگاربامح(بایستی محصوالت سبز  حاًیترجاین طرز فکر را که . 16
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  تولید محصوالت سبز ایده جالب و قابل قبولی است.. 17

  نگرش مثبتی به محصوالت سبز در مقابل محصوالت معمولی و مشابه آن دارم.در مقام مقایسه، . 18

 تمایل به پرداخت: •

Willingness to Pay  
  تمایل دارم پول بیشتري بابت محصوالت سبز بپردازم.. 19

  است. ریپذ هیتوجپرداخت پول بیشتر براي محصوالت سبز . 20

زیست کمک  با پرداخت پول بیشتر براي محصوالت سبز در مقایسه با نوع معمولی آن به حفظ محیط. 21

  .کنم یم

 ضرورت درك شده محصول: •

The Product's Perceived Necessity  
  .کنم یمباشد توجه  ستیز طیسازگاربامحبه این موضوع که  حتماً متیق گران لیوساهنگام خرید . 22

  روزمره محصوالت، به سبز بودن آنها توجهی ندارم.ي دهایخردر . 23

توانم هنگام خرید محصوالت ضروري براي زندگی به سبز بودن آنها توجه  به دلیل برخی از مشکالت نمی. 24

  داشته باشم.

  قصد خرید محصوالت سبز: •

Intent to Buy Green Products  
  ریداري و از آنها استفاده نمایم.قصد آن دارم تا در آینده نزدیک محصوالت سبز را خ. 25

  که در آینده بتوانم محصوالت سبز را خریداري و از آنها استفاده نمایم. شوم یمخوشحال . 26

  در اولین فرصت مایل به خرید محصوالت سبز هستم.. 27

  ت.احتمال اینکه از این به بعد محصوالت سبز را خریداري و از آنها استفاده نمایم خیلی زیاد اس. 28
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  پژوهش آماري نمونه ترکیب. 2 جدول

Table2. Combining the Statistical Sample of the Research 

 متغیر

Variable  

 ها رگروهیز

Sub Groups  

 تعداد

Number  

 درصد

%  

 متغیر

Variable  

 ها رگروهیز

Sub Groups  

 تعداد

Number  

 درصد

%  

ت  
سی

جن
se

x
  

  Female  208  52.4 زن

ی
صیل

ح
ش ت

خ
ب

 
 E
d

u
ca

ti
on

al
 s

ec
ti

on
  

 مهندسی

Engineering  
87  21.9  

  Male 189 47.6 مرد
 یانسانعلوم 

Humanities  
158  39.8  

 علوم پایه        

Science  
53  13.4  

ن
س

 a
ge

  

 سال 20کمتر از 

Less than 20  
31  7.8  

 مدیریت و حسابداري

Management & 
Accounting  

99  24.9  

 سال 25الی  20

20-25  
119  30          

 سال 30الی  25

25-30  
143  36.02  

ح 
سط

مد
درآ

 
ن

ما
تو

ه 
ب

    
In

co
m

e 
(t

om
an

s)
  

 هزار 750کمتر از 

Less than 750.000  
137  34.51  

 سال 30بیشتر از 

More than 30  
104  27.15  

 2هزار الی  750بین 

 ونیلیم

750.000- 2 millions  

98  24.68  

ی
صیل

ح
ع ت

قط
م

  

 g
ra

de
  

 کارشناسی

Undergraduate  
208  52.39  

 3میلیون الی  2بین 

 ونیلیم

2 millions-3 
millions  

83  20.9  

 کارشناسی ارشد

M.A.  
183  46.09  

 میلیون و بیشتر 3

More than 3 
millions  

79  19.89  

          Ph.D.  6  1.51 دکتري
  



  45                       1399بهار پیاپی سی و یکم، سال هشتم، شماره سوم،  ،زیست و توسعه پایدار آموزش محیطفصلنامه علمی 

 

  آزمون نیکویی برازش. 3 جدول

  Table3. The Good fit test 
 نام شاخص

Indicator  

 مقدار شاخص

Value  

 حد مجاز

Limit  

 نتیجه

Result  

(chi square) 1.72  Less than 3  دییتأ Accepted  

CFI  0.931  More than 0.9  دییتأ Accepted  

IFI  0.932  More than 0.9  دییتأ Accepted  

PNFI  0.73  More than 0.5  دییتأ Accepted  

GFI  0.919  More than 0.9  دییتأ Accepted  

AGFI  0.897  More than 0.8  دییتأ Accepted  

RMSEA  0.043  lessthan 0.08  دییتأ Accepted  

  

  همبستگی بین متغیرهاي پژوهشضریب . 4جدول 

Table4. Correlation between Variables of Research  

بز
 س

ل
صو

ح
 م

ید
خر

د 
ص

ق
 

In
te

nt
 t

o
 b

uy
 g

re
en

 p
ro

du
ct

s 

ل
صو

ح
 م

ده
 ش

ك
در

ت 
ور

ضر
 

T
h

e 
pr

od
uc

t's
 p

er
ce

iv
ed

 n
ec

es
si

ty
 

ت
اخ

رد
ه پ

ل ب
مای

ت
 

W
il

li
ng

n
es

s 
to

 p
ay

 

بز
 س

ل
صو

ح
 م

به
ش 

گر
ن

 

A
tt

it
u

d
e 

to
 G

re
en

 P
ro

du
ct

s  

ي
رد

ن ف
میا

ت 
ثرا

ا
 

In
te

rp
er

so
n

al
 E

ff
ec

ts
 

ه 
ل ب

مای
ت

مع
ج

 
گرا

ی
ی

 

T
h

e 
te

nd
en

cy
 t

ow
ar

d 
co

ll
ec

ti
vi

sm
 

. 
جه

تو
 

ی
مت

ال
 س

به
 

A
tt

en
ti

on
 t

o 
h

ea
lt

h 

ط
حی

 م
ش

دان
 

ی
ست

زی
 

E
n

v
ir

o
n

m
en

ta
l 

K
n

ow
le

dg
e 

ط
حی

 م
به

ش 
گر

ن
 

ت
س

زی
 

A
tt

it
u

d
e 

to
w

ar
ds

 t
h

e 
en

v
ir

on
m

en
t    

                1  
 زیست نگرش به محیط

Attitude towards the 
environment 

              1  0.264**  
 زیستی دانش محیط

Environmental 
Knowledge 

            1  0.2**  0.055  
 توجه به سالمتی

Attention to health 

          1  0.215**  0.19**  0.019  
 گرایی تمایل به جمع

The tendency toward 
collectivism 

        1  0.121*  0.15**  0.146**  0.13**  
 اثرات میان فردي

Interpersonal Effects 

      1  0.239**  0.18**  0.111*  0.403**  0.36**  
 نگرش به محصول سبز

Attitude to Green 
Products 

    1  0.316**  0.201**  0.073  0.156**  0.078  0.255**  
 تمایل به پرداخت

Willingness to pay 

  1  0.272**  0.122*  0.053  0.073  0.137**  0.14** 0.171**  
 ضرورت درك شده محصول

The product's 
perceived necessity 

 
1  

  
0.252**  0.408**  0.499**  0.211**  0.181**  0.152**  0.314**  0.223**  

 قصد خرید محصول سبز

Intent to buy green 
products 
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  ضرایب مسیر متغیرهاي پژوهش. 5جدول 

Table5. Ratio coefficients of the research variables  

  .Sign داري سطح معنی t آماره  coefficient ضریب  H0  فرضیه صفر

 زیستی بر نگرش به محصوالت سبز عدم تأثیر نگرش محیط

The ineffectiveness of environmental attitude on the 
attitude towards green products 

0.382  3.39  0.001  

 زیستی بر نگرش به محصوالت سبز تأثیر دانش محیطعدم 

The ineffectiveness of environmental knowledge on 
the attitude to green products 

0.374  3.981  0.001  

 عدم تأثیر توجه به سالمتی بر نگرش به محصوالت سبز

The ineffectiveness of attention to health on the 
attitude towards green products 

-0.074  -0.752  0.452  

 گرایی بر نگرش به محصوالت سبز عدم تأثیر تمایل به جمع

The ineffectiveness of collectivism on the attitude to 
green products 

0.144  1.93  0.05  

 معنادار نبودن اثرات میان فردي بر نگرش به محصوالت سبز

Not significabce of interpersonal effects on the 
attitude to green products 

0.184  2.474  0.013  

 عدم تأثیر نگرش به محصوالت سبز بر قصد خرید سبز

The ineffectiveness of attitude to green products on 
the green buy intention 

0.608  9.315  0.00  

 به پرداختعدم تأثیر نگرش به محصوالت سبز بر تمایل 

The ineffectiveness of attitude to green products on 
willing to pay 

0.39  6.3  0.001  

 سبز دیخرعدم تأثیر تمایل به پرداخت بر قصد 

The ineffectiveness of willing to pay on the green 
buy intention 

0.22  4.156  0.001  

  

و آزمـون   پـژوهش  يرهـا یمتغ انیم یارتباط با همبستگ در

ـ اسـتفاده گرد  رسونیپ یهمبستگ بیها، از آزمون ضر فرضیه  دی

طـور کـه    آمـده اسـت. همـان    4آن در جدول شـماره   جیکه نتا

 قیـ تحق رهـاي یمتغ انیـ م یهمبسـتگ  بیضرا شود یمالحظه م

ـ آن ن ریبوده و مقاد دار یمعن ـ در جـدول مـذکور درج گرد   زی  دهی

ادامه و به اجرا  اتیمهم مرحله آزمون فرض نی. با توجه به استا

 يسـاز  مـدل  مبنـاي  پژوهش بـر ي ها فرضیه ضمناً گذاشته شد.

 مـورد  AMOS افـزار  نـرم توسـط   SEMسـاختاري   معادالت

نشـان   5جـدول   صورت بهآزمون قرار گرفت. اطالعات مربوطه 

 بـین خطـوط ارتبـاطی    بین در t آماره که در آن مقدار شده داده

مشخص شده است. با توجه به این خروجـی،   تحقیق متغیرهاي

 رازیـ غ بـه صفر  يها فرضیه درصد، تمامی 95 اطمینان سطح در

 بــه نگــرش بنــابراینانــد؛  نشــده دییــتأفرضــیه صــفر ســوم، 

داري بر نگرش به  زیستی تأثیر معنی محیط زیست، دانش محیط

ج حاصـله  نتـای بر مـوارد فـوق    عالوه .اند داشتهمحصوالت سبز 

 تـأثیر  نیـز  پرداخـت  بـه  تمایـل حاکی از آن است که شـاخص  

ولی همین نتایج  دارد. سبز محصوالت خرید قصد بر يدار یمعن

 95 اطمینـان  سطح یعنی اثرات میان فردي را در پنجم فرضیه

چنین بیان نمـود   توان یملحاظ  . بدینقرارداد تأیید مورد درصد

کـه اثـرات میــان فـردي نیــز تـأثیر معنـاداري بــر نگـرش بــه       

ـ اقصـد خریـد    جهیدرنتمحصوالت سبز و  محصـوالت   گونـه  نی

  دارند.

ضـرایب   مقـدار  عالوه بر مواردي که ذکر شد چنانچـه بـه  

تـوان نتیجـه گرفـت کـه یـک       می توجه شود 2در شکل  مسیر

 به نگرش متغیرهاي خطی مثبت و مستقیم بین رگذاریتأثرابطه 

تمایـل   و فـردي  زیستی، اثرات میان محیط دانش زیست، محیط

 سـبز؛  محصـوالت  بـه  یی نسبت به شاخص نگرشگرا جمعبه 

 خریـد  قصـد  نسـبت بـه   سـبز  به محصوالت نگرش همچنین

بـه   تمایـل  طرفـی  و از پرداخـت؛  بـه  و تمایـل  سبز محصوالت

  .سبز وجود دارد محصوالت خرید قصد پرداخت نسبت به

محصول که  شده درك ضرورت جهت بررسی نقش متغیر 

بــین شــاخص نگــرش بــه  یــک متغیــر تعــدیل گــر عنــوان بــه

ـ امحصوالت سـبز و قصـد خریـد     محصـوالت عمـل    گونـه  نی

ي) ا مرحله 2مرحله از رگرسیون سلسله مراتبی ( 2طی  دینما یم
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 مشاهده قابل 6استفاده گردید که نتایج مربوطه در جدول شماره 

 دهد یم نشان شده لیتعد تعیین ضریب . ستونرسد یم. باشد یم

 محصـوالت  خریـد  قصـد  متغیر وابسته درصد تغییرات 7/24که 

ـ  تبیـین  سـبز  محصوالت به نگرش متغیر توسط سبز  .شـود  یم

 خریـد  قصـد  وابسـته  متغیـر  تغییرات درصد 3/53 زین تیدرنها

 سبز محصوالت به نگرش متغیرهاي تعامل در سبز محصوالت

  .شود یم محصول تبیین شده درك ضرورت و

 متغیـر  گرانـه  تعـدیل  نقـش  از حـاکی  نیـز  موضـوع  این که

 محصـوالت  بـه  نگـرش  رابطه محصول در شده درك ضرورت

. به ازاي یـک واحـد   باشد یم محصوالت این خرید قصد و سبز

در قصـد  واحـد   499/0تغییر در نوع نگرش به محصوالت سبز 

 مقـدار  به توجه باخرید محصوالت سبز تغییر ایجاد خواهد شد. 

 متغیـر  گـري  تعدیل نقش سوم، مرحله در شده داده نشان tآماره 

بـه   درصـد  95 اطمینـان  سطح در محصول شده درك ضرورت

که  دهد یم نشان شده لیتعد تعیین ضریب . ستونرسد یم اثبات

سـبز   محصـوالت  خرید قصد متغیر وابسته درصد تغییرات 7/24

 . درشود یمتوسط متغیر نگرش به محصوالت سبز توضیح داده 

ـ ن نهایت  خریـد  قصـد  وابسـته  متغیـر  تغییـرات  درصـد  3/53 زی

 سـبز  محصوالت به نگرش متغیرهاي تعامل در سبز محصوالت

 موضـوع  ایـن  که شود یم محصول تبیین شده درك ضرورت و

 شـده  درك تضـرور  متغیـر  گرانـه  تعـدیل  نقـش  از حـاکی  نیز

 ایـن  خرید قصد و سبز محصوالت به نگرش رابطه محصول در

  .باشد یم محصوالت

  

  
ei خطاهاي باقیمانده متغیر :i ام ،var i:  متغیر آشکارi                                             .ام، متغیرهاي داخل بیضی، متغیرهاي پنهان هستند  

  . خطاهاي باقیمانده براي متغیرهاي آشکار 1

  .ضریب مسیر بین متغیرهاي آشکار درونی و متغیرهاي پنهان برونزا2

  . همبستگی بین متغیرهاي پنهان تحقیق3

  .باشد یم موردمطالعهجهت رابطه علی و عدد مندرج در کنار آن، ضریب مسیر دو متغیر پنهان  طرفه کي یها کانیپ. 4

  متغیرهاي پنهان و متغیرهاي آشکار مربوطه .ضریب مسیر بین5

  . خطاي باقیمانده براي متغیر آشکار بیرونی6

  مسیر مدل مفهومی پژوهش. 2شکل 

Table 2. The Path of Conceptual Model 
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  گرانه متغیر ضرورت درك شده محصول در رابطه نگرش به محصوالت سبز و قصد خرید سبز آزمون فرضیه نقش تعدیل. 6جدول 

Table6. the test of the moderating role of the perceived necessity of the product in relation to the attitude 
towards green products and the intention of buying green  

  Dependent Variable متغیر وابسته:

 قصد خرید محصوالت سبز

The intention of buying green product  

ضریب مسیر 

β 
cofficient  

 tآماره 
ضریب تعیین 

r2 

 ضریب تعیین

r2  شده لیتعد  

مرحله 

1  
 نگرش به محصوالت سبز

The attitude towards green products 

0.499 
  

11.431* 

  

0.249 
  

0.247 
  

مرحله 

2  
 ضرورت درك شده محصول

the perceived necessity of the product 

0.475 
  

11.072* 

  

0.286 
  0.282  

مرحله 

3  

 نگرش به محصوالت سبز/ ضرورت درك شده محصول

The attitude towards green products / the 
perceived necessity of the product 

1.03 
  

*4.66 
  

0.589 
  

0.533 
  

  Meaningful at a 95% confidence level *        درصد 95* معناداري در سطح اطمینان 
  

  يریگ جهینت و بحث

 مختلفـی  عوامـل  که است حاکی پژوهش انجام از حاصله نتایج

 سبز خرید رفتار و سبز محصوالت به نسبت افراد نگرش نوع در

 يرهـا یمتغ تـوان  مـی  عوامل این. ازجمله هستند رگذاریتأث آنان

ــرش ــاي نگ ــیط ه ــتی، مح ــرات زیس ــان اث ــردي، می ــش ف  دان

 همچنـین . بـرد  نـام  را فـرد  گرایی به جمع تمایل زیستی، محیط

 در چنـدانی  تـأثیر » سالمتی به توجه« متغیر که داد نشان نتایج

 آمـاري  جامعـه  در سـبز  محصـوالت  به نسبت افراد نگرش نوع

  .ندارد دانشجویان

داري بر نگرش بـه   زیستی تأثیر مثبت و معنی دانش محیط 

 1نخعـی و خیـري   محصوالت سبز داشت که با نتیجه تحقیقات

در مقــاطع بــاالیی  شــود یمــپیشــنهاد  )، مشــابه اســت.2012(

یـک درس   عنـوان  به، ها دانشگاهو همچنین در  وپرورش آموزش

زیسـت تـدریس شـود تـا دانـش       عمومی، مبحث دانش محـیط 

و دانشجویان با اهمیت و نقـش نگهداشـت صـحیح آن    آموزان 

همچنین منجر به تغییر در نگرش به  کار نیاآشنایی پیدا کنند. 

کشور نیز خواهد شد. متغیـر توجـه بـه     سازان ندهیآزیست  محیط

داري بر تغییر نگرش بـه محصـوالت سـبز     سالمتی تأثیر معنی

 نداشته که ایـن موضـوع نیـز اثبـاتی بـر عـدم آمـوزش کـافی        

زیست و بهداشت و نقش مصـرف   ي محیطها نهیزمنوجوانان در 

. عـدم  باشـد  یمـ محصوالت ارگانیک و سبز بـر سـالمتی فـرد    

آموزش کافی و بـا کیفیـت موجـب شـده اسـت کـه جوانـان و        

عـاملی مـؤثر در    عنـوان  بهنوجوانان، مصرف محصوالت سبز را 

                                                      
1. Nakhaei & Kheiry 

گرایی نیز تأثیر معناداري بـر   سالمتی خود ندانند. تمایل به جمع

نگرش به محصوالت سبز داشـته اسـت. یکـی از مبـاحثی کـه      

، گرایش فرد بـه  شود یمباعث تغییر نگرش به محصوالت سبز 

. اهمیـت  باشـد  یمي آینده ها نسلتوجه به  ژهیو بهگرایی و  جمع

زیست  ینده محیطقایل شدن براي سالمتی دیگران و توجه به آ

باعث تغییر نگرش دانشجویان نسـبت بـه محصـوالت سـبز و     

. اثـرات میـان فـردي نیـز تـأثیر مثبـت و       شـود  یمـ اهمیت آن 

معناداري بر تغییر نگرش به محصوالت سبز داشته اسـت. ایـن   

پیشنهاد دیگران بـر نگـرش دانشـجویان     دهد یمموضوع نشان 

  بوده است. رگذاریتأثنسبت به محصوالت سبز 

ـ تن درهم یکدیگر با ما روزمره زندگی در رفتار و نگرش   دهی

 شود رفتار در تغییراتی به منجر تواند می ها نگرش تغییر. اند شده

 تـأثیر  فـرد  هـاي  نگـرش  بـر  تواند می رفتار در تغییر ،عکس به و

 هـاي  روش دیگـر  و سیاسی هاي حربه رایزنی، و مشورت. گذارد

 پیـرو  افـراد  رفتـار  کـه  انـد  شده ساخته مبنا این بر  سازي متقاعد

 پیـام  تـأثیر  تحـت  تواننـد  مـی  هـا  نگرش وست آنها هاي نگرش

 . دررنـد یقـرار گ  شـود،  می فرستاده درستی روش به که مناسبی

این تحقیق، نگرش به محصوالت سبز تأثیر معناداري بر تمایل 

ضـرورت   به پرداخت و قصد خرید محصوالت سبز داشته است.

داري بـر قصـد خریـد     یر مثبـت و معنـی  درك شده محصول تأث

نخعـی   يهـا  پـژوهش محصوالت سبز داشته است که با نتیجه 

ــري ( ــنده2012خیـ ــدیان و بخشـ ــابه2015( 2) و محمـ  ) مشـ

اینکه  شود یممحصوالت سبز داشته است. آنچه در کل دریافت 

                                                      
2. Mohammadian & Bakhshandeh 
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توان با چهـار عامـل    براي افزایش تقاضاي محصوالت سبز می

گرایـی و   زیسـتی، جمـع   نگرش و دانش محـیط ( ادشدهمعنادار ی

اثرات میان فردي)، نگرش دانشجویان نسـبت بـه محصـوالت    

  .سبز را تغییر داد
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