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  چکیده
هـوایی کـره زمـین و آلـوده شـدن بـیش از پـیش        وجاد شده در شرایط آبتغییر و تحوالت ای

هاي تولید و مصرف را نمایان ساخته و شهرها بویژه کالن شهرها، لزوم تحول و بازنگري در برنامه
هاي حفظ و در این میان، تولید و استفاده از محصوالت سبز به جاي محصوالت رایج، یکی از راه

تحقیق حاضر با هدف ارائـه پیشـنهاداتی   . رودهاي آینده به شمار مینسلبهبود محیط زیست براي 
کنندگان به خرید و استفاده از محصوالت سبز، اقدام بـه شناسـایی و توسـعه    جهت ترغیب مصرف

این تحقیـق از نـوع   . مدلی از عوامل موثر بر نگرش و قصدخرید سبز مصرف کنندگان نموده است
دهنـد کـه   آن را دانشجویان دانشگاه عالمه طباطبائی تشـکیل مـی  پیمایشی است و جامعه -توصیفی

ها نیز از و  تحلیل دادهجهت تجزیه . نفر جمع آوري شده است 402هایی از طریق پرسشنامه از داده
، رگرسیون سلسله مراتبـی،  )CFA(، تحلیل عاملی تأییدي )SEM(سازي معادالت ساختاري مدل

نتـایج  . با دو نمونه مستقل استفاده شده اسـت  Tو آزمون  )ANOVA(تحلیل واریانس یک طرفه 
توجـه بـه   «، »هـاي زیسـت محیطـی   نگـرش «ها حاکی از تاثیر مثبت و معنادار متغیرهاي تحلیل داده

بـود؛ امـا   » نگرش به محصوالت سـبز «بر » گراییتمایل به جمع«، »دانش زیست محیطی«، »سالمتی
همچنین نتایج نشان داد  نگرش . حصوالت سبز معنادار نبودبر نگرش به م» اثرات میان فردي«تاثیر  

، تـاثیر مثبـت و معنـاداري دارد و متغیرهـاي     »قصد خریـد محصـوالت سـبز   «به محصوالت سبز  بر 
بـه ترتیـب بـه عنـوان متغیرهـاي میـانجی و       » ضرورت  درك شده محصول«و » تمایل به پرداخت«

بر اساس نتایج بـه دسـت آمـده، پیشـنهاداتی جهـت       در پایان نیز. تعدیلگر این رابطه شناخته شدند
  . تاثیرگذاري بر نگرش مصرف کنندگان و در نتیجه ترغیب آنان به خرید محصوالت سبز ارائه شد

  

  .بازاریابی سبز، نگرش، قصد خرید، محصوالت سبز، تمایل به پرداخت: واژگان کلیدي
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مقدمه
ه بر طبیعت بوده و تالش نمـوده تـا بتوانـد    بشر، از آغاز پیدایش تا کنون، همواره در فکر غلب

روند رو به رشد خود در غلبه بر طبیعت را حفظ نمایـد؛ امـا بـروز برخـی از مشـکالت از جملـه       
هاي اخیـر، منجـر بـه تجدیـد     هاي زیست محیطی در سالهاي منابع طبیعی و آلودگیمحدودیت

ن گفت در ده سال اخیر رونـد  توابطوریکه می) 1390محمدیان و ختایی، (تفکر آنان شده است 
اي مهـم در سراسـر جهـان     توجه به محیط زیست افزایش یافته و محیط زیست بـه عنـوان پدیـده   

توســط بارهــاکــه  محیطی یستزتمشکالو ) 2004، 1جیــان و کــائور (مطــرح شــده اســت  
ولی رعنایی کردش(بودند شدهشناختهبشربرايعنوان تهدیديبهزمینهایندرفعالهاي سازمان

لسا30ازبیشتررانجهاسرتاسرتموسساوهانمازساان،ندوشهر)1391و اله یاري بوزنجانی، 
در دهه اخیر، با پیشرفت تکنولوژي، ). 2010و همکاران،  2پاپادوپولوس(ست ده اکراننگرپیش

و افزایش ) 2010، 3چن و چاي(میزان تولید و مصرف محصوالت در سراسر جهان افزایش یافته 
مسائل زیسـت محیطـی ماننـد گـرم شـدن      . تواند پیامدهاي مختلفی در پی داشته باشدصرف میم

تــدریجی کــره زمــین و تغییــرات آب و هــوا تــا حــد زیــادي بــه افــزایش مصــرف بســتگی دارد  
و تا زمانی که مصـرف وجـود داشـته باشـد آلـودگی نیـز وجـود        ) 1389رمضانیان و همکاران، (

و  4دسـوزا (ین آلودگی را در حد قابل قبول و مجازي نگـه داشـت   توان اخواهد داشت، البته می
شـود و  مساله حفاظت از محیط زیست امري ضروري و اخالقـی پنداشـته مـی   ). 2006همکاران، 

اي از اقـدامات جهـت   در بـین طیـف گسـترده   . ها داردآسیب به آن عواقب نامطلوبی براي انسان
خیر در سراسر جهان ظهور یافته  باعث شـده  حفظ محیط زیست، جنبش خرید سبز که در دهه ا

؛ )1390خلیلی و حقیقی، (خرند بازاندیشی کنند که مصرف کنندگان درباره محصوالتی که می
در واقع مصرف کنندگان از طریق خرید محصوالتی که براي محیط زیست زیان کمتري دارنـد  

ایی کردشولی و الـه یـاري   رعن(توانند کمک قابل توجهی به حفاظت از محیط زیست نمایند می
  ). 1392بوزنجانی، 

هـاي پالسـتیکی تولیـد و در    هزار تن انواع زباله 570در ایران،  بر اساس آمار و ارقام، ساالنه 
و  5مردانـه (هـا تجزیـه شـوند    کشد تـا ایـن زبالـه   سال طول می 300شود که حدود طبیعت رها می
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حفاظت محیط زیست ایران نیز بیان کرده  معاون محیط زیست انسانی سازمان). 2012همکاران، 
مـیالدي در   2006که بر اساس برآورد بانک جهانی، خسـارت ناشـی از آلـودگی هـوا در سـال      

میالدي بـه   2016میلیارد دالر بوده  که در صورت ادامه روند فعلی این خسارت در سال  8ایران 
هاي زیست محیطی ینکه آلودگیبا وجود ا). 1390محمدیان و ختایی، (میلیارد خواهد رسید  16

در کشورهاي در حال توسعه مانند ایران در مقایسه با کشورهاي توسعه یافتـه بـا نـرخ بـاالیی در     
اما در ایران در مقایسـه بـا کشـورهاي توسـعه یافتـه، اقـدام       ) 2012، 1هاي و می(حال رشد است 

تولید و مصـرف صـورت   هاي زیست محیطی بویژه در حوزه جدي در راستاي مقابله با آلودگی
هــا، در ســایر کشــورها نیــز بــا وجــود اینکــه اقــدامات متعــددي از طــرف دولــت . نگرفتــه اســت

، کسب و کارها و اشخاص جهت حفاظت از محـیط زیسـت در   )NGOs(هاي مردم نهادسازمان
، اما این اقدامات تنها باعث افزایش میزان عالقـه مـردم   )2012هاي و می، (قرن بیستم انجام شده 

به مسائل زیست محیطی شده و  میزان عالقه آنها به محصـوالت سـبز و خریـد ایـن محصـوالت      
محمدیان و همکـاران  ). 2012، 3؛ شاهنایی2012و همکاران،  2کافمن(رشد چندانی نداشته است 

ها، سه راس مثلـث  و دولت) مصرف کنندگان(هاي تولیدي، جامعه معتقدند که شرکت) 1392(
. انـد اي مواجههاي ویژهستفاده از محصوالت سبز هستند که هر یک با چالشدرگیر در خرید و ا
چـن و  (ها در حفاظت محیط زیست مهم و غیرقابل انکـار اسـت   ها و شرکتاگرچه نقش دولت

اما مصرف کنندگان نقش بسیار مهمتري در حمایـت از محـیط زیسـت دارنـد؛ در     ) 2010چاي، 
ند با خرید و استفاده از محصوالت سبز به حفـظ محـیط   توانواقع مصرف کنندگان هستند که می

تولیـد محصـوالت سـبز تنهـا     "نیز با بیـان اینکـه   ) 2014(4دهقانان و بخشنده. زیست کمک کنند
هنگـامی  . باشـد و شـرط کـافی نیسـت    یکی از شرایط الزم براي حفاظـت از محـیط زیسـت مـی    

کنندگان، محصوالت سـبز   توان مدعی تالش در راستاي حفظ محیط زیست شد که مصرفمی
، لـزوم توجـه بـه نقـش مصـرف کننـدگان در       "تولید شده را خریداري و از آنها اسـتفاده نماینـد  

خوشبختانه شواهد حاکی از این است که در ایران . اندهاي سبز را یادآور شدهحمایت از فعالیت
ایش یافتـه و  نیز نگرانی مصرف کنندگان در رابطـه بـا مسـائل و مشـکالت زیسـت  محیطـی افـز       

بـا  ). 1392حسـینی و ضـیایی بیـده،    (اند هاي بازار سبز در بین مصرف کنندگان پدید آمدهبخش
هاي مصرف کننـدگان ایرانـی بـه محصـوالت سـبز تحقیقـات       این وجود، متاسفانه درباره نگرش
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ودن اندکی انجام شده که در آنها نیز تنها به سنجش میزان نگرش از لحاظ منفی، مثبت یا خنثی ب
این در حالی است که محققان معتقدند نگـرش مصـرف کننـدگان همزمـان بـا      . بسنده شده است

، 1قـش (هاي آنان درباره محصـوالت سـبز، در حـال تغییـر اسـت      تغییر در عوامل موثر بر نگرش
ــه معنــاي تغییــر نگــرش مصــرف کننــدگان و در نتیجــه، عــدم تمایــل بــه خریــد   ) 2010 و ایــن ب

به دلیل اهمیت منابع ایجـاد نگـرش نسـبت بـه محصـوالت      . باشدن میمحصوالت سبز توسط آنا
هاي مصرف کنندگان ایرانـی  مطالعه بینش و نگرش) 1390(سبز، محققانی مانند حقیقی و خلیل 

و همکـاران   2بیکـر . انـد به دلیل اهمیت آن در تدوین برنامه هاي بازاریابی را ضـروري برشـمرده  
-ها و تمایالت مشتریان بـراي مشـارکت در فعالیـت   از نگرشنیز معتقدند که فهم عمیق ) 2014(

  . هاي سبز کارا و موثرتري شودتواند منجر به طراحی برنامههاي سبز می
در این راستا، تحقیق حاضر به دنبال پاسخ به این سواالت است که چه عواملی بـر نگـرش و   

ان تفاوت در قصـد خریـد   کنندگان نسبت به محصوالت سبز تاثیر دارند؟ میزقصد خرید مصرف
محصوالت سبز مصرف کنندگان نسبت به هر یک از متغیرهاي جمعیت شناختی چگونه است؟،  
با بررسی جامع تحقیقات گذشته، مهمترین عوامل مـوثر بـر نگـرش و متعاقـب آن، قصـد خریـد       

ن مصرف کنندگان نسبت به محصوالت سبز را شناسایی شده و تاثیرگذاري این عوامل را در میا
در پایان نیز با توجه به نتایج به دست آمـده،  . گیردمصرف کنندگان ایرانی مورد آزمون قرار می

پیشنهاداتی جهت تاثیرگذاري بر نگرش مصرف کنندگان و ترغیب آنان بـه خریـد و اسـتفاده از    
  .شودمحصوالت سبز ارائه می

  
پیشینه و مفاهیم نظري تحقیق

و  3دانگلیکـو ). 1392محمـدیان و همکـاران،   (اسـت  تعاریف مختلفی از محصول سـبز شـده   
انـد کـه   در تعریف جامعی از محصول سبز، آن را محصـولی قلمـداد کـرده   ) 2009(پانتراندولف 

اي طراحی شده است که قابلیت استفاده، مونتاژ و تولیـد  به گونه: هایی باشدداراي چنین ویژگی
تفاده شـده باشـد کـه بتـوان آن را مـورد      مجدد را داشـته و همچنـین در تولیـد آن از مـوادي اسـ     

بازیافت قرار داد، از لحاظ مصرف انرژي کارایی داشته و آلودگی محیطی کمتري را نسـبت بـه   
در معدود تحقیقاتی که پیرامون نگرش به محصوالت سـبز انجـام   . محصوالت مشابه ایجاد نماید

رش بـه محصـوالت سـبز در نظـر     اي به عنوان عوامل موثر بر نگشده از یک سو، عوامل پراکنده
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از . رسـد عامـل مـی   3گرفته شده ؛ البته در هر تحقیق مجزا، به ندرت تعداد این عوامـل مـوثر بـه    
اند، این سوي دیگر، در اکثر تحقیقاتی که به رابطه نگرش و قصد خرید محصوالت سبز پرداخته

صوالت سبز، به تازگی برخـی  اند؛ اما با توجه به ماهیت خاص محرابطه را مستقیم در نظر گرفته
بر این اساس، تحقیق . انداز محققان متغیرهاي میانجی یا تعدیلگر را براي این رابطه در نظر گرفته

هاي نهفتـه در تحقیقـات گذشـته، در دو بخـش کلـی بـه       ها و فرصتحاضر با آگاهی از کاستی
تشـریح مهمتـرین عوامـل    بدین صورت که ابتدا به شناسـایی و  . ها خواهد پرداختتوسعه فرضیه

هـاي مربوطـه را   موثر بر نگرش مصرف کنندگان نسبت بـه محصـوالت سـبز پرداختـه و فرضـیه     
توسعه داده و سپس به تاثیر نگرش به محصوالت سبز بر قصد خریـد ایـن محصـوالت و توسـعه     

بـه   هاي مربوطه، البته با رویکردي نوین، با در نظـر گـرفتن متغیرهـاي میـانجی و تعـدیلگر     فرضیه
  .طور همزمان، خواهد پرداخت

  
  2و نگرش به محصوالت سبز 1هاي زیست محیطینگرش

نگرش عبارت است از ارزیابی، احساس و تمایل خوشایند یا ناخوشایند فرد به یک ایـده یـا   
اي از مجموعــه"هــاي زیسـت محیطــی عبارتنـد از   نگـرش ). 2009، 3آرمسـترانگ و کــاتلر (شـی  

و عملی یک فرد کـه بـر روي مسـائل و اقـدامات مربـوط بـه محـیط        تمایالت اعتقاداتی، عاطفی 
توانـد بـه عنـوان یـک قضـاوت ارزشـی       و مـی ) 2007و همکـاران،   4شولتز("زیست تمرکز دارد

هاي زیسـت محیطـی کـه    نگرش). 2008، 5لی(شخصی از حفاظت از محیط زیست تعریف شود 
-هـاي دیگـري نیـز مـی    ده نگـرش نوعی اعتقاد و حاصل ارزیابی هاي مختلفی هستند، شکل دهن

در حوزه بازاریابی سبز، نتایج تحقیقات انجام شـده حـاکی   ). 2007و همکاران،  6میلفانت(باشند 
؛ 2009، 7چـن (هاي زیسـت محیطـی بـر نگـرش بـه محصـوالت سـبز اسـت         از تاثیر مثبت نگرش
  :نموداي را به شرح زیر مطرح توان فرضیهبنابراین می). 2013، 8خویریا و سوآمتارو

هاي زیست محیطی مصرف کنندگان، تـاثیر مثبـت و معنـاداري بـر نگـرش      نگرش: 1فرضیه 
  . آنها نسبت به محصوالت سبز دارد
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  و نگرش به محصوالت سبز1دانش زیست محیطی
مجموع دانش فرد درباره موضوعات زیست محیطـی  "دانش زیست محیطی عبارت است از 

چـان  ). 2010و همکـاران،   2لیونیدو("ت محیط زیست استبردن به اهمیو در واقع، به معناي پی
دریافتند که دانش زیست محیطی یکی از متغیرهـاي مسـتقل در پـیش بینـی رفتـار      ) 2000(3و لو

تـري  باشد و  مردم چینی با دانش زیسـت محیطـی بیشـتر، تمایـل قـوي     خرید محصوالت سبز می
هـا نیـز تـاثیر    همچنین دانش بر نگـرش . دهاي مربوط به خرید سبز دارنبراي مشارکت در فعالیت

معتقدند دانش فرد درباره محـیط  ) 2001(و همکاران  5الروچه). 2008، 4پاول و هام(گذار است 
. هاي مطلوب آنـان بـه محصـوالت سـبز دارد    محیط زیست نقش مهمی در شکل دادن به نگرش

داري بر نگـرش بـه   تحقیقات گذشته نیز ثابت نمودند که دانش زیست محیطی تاثیر مثبت و معنا
، 8؛ کلـس و بگیمبتـوا  2012و همکاران،  7آمان؛ لیزواتی2011، 6چیا و فائو(محصوالت سبز دارد 

  : اي را به شرح زیر مطرح ساختتوان فرضیهبنابراین می). 2013، 8بگیمبتوا
دانش زیست محیطی مصرف کنندگان، تـاثیر مثبـت و معنـاداري بـر نگـرش آنهـا       : 2فرضیه 

  . ردنسبت به محصوالت سبز دا
  

  و نگرش به محصوالت سبز 9توجه به سالمتی
هـاي روزمـره خـود نگـران     میزانی که یک فرد در فعالیـت "توجه به سالمتی عبارت است از 

مصرف کنندگانی که به سالمتی خـود توجـه   ). 1977بیکر و همکاران، ("سالمتی خویش است
فـظ و بهبـود سـالمتی خـود     هـاي مـوثر در ح  دارند، افراد آگاهی هستند که جهت انجام فعالیـت 

هاي نگرش توجه به سالمتی یکی از پیش بین). 2005و همکاران،  10نیوسام(داراي انگیزه هستند 
مصرف کننده به غذاهاي طبیعی و سبز است؛ مصرف کننـدگانی کـه مراقـب سـالمتی و محـیط      

، 11نامگیسـتریس و آزوسـ  (تري به محصوالت ارگانیـک  دارنـد   هاي مثبتهستند معموالً نگرش
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تحقیقات انجام شده در حوزه محصوالت سبز بیانگر این است که توجه به سالمتی تاثیر ). 2008
؛ خویریـا و سـوآمتارو،   1989و همکـاران،   1جـولی (مثبتی بـر نگـرش بـه محصـوالت سـبز دارد      

  :زیر را مطرح ساخت توان فرضیهاز این رو می). 2013
، تاثیر مثبـت و معنـاداري بـر نگـرش آنـان      توجه مصرف کنندگان به سالمتی خود: 3فرضیه 

  .نسبت به محصوالت سبز دارد
  

  و نگرش به محصوالت سبز 2گراییتمایل به جمع
دهد کـه مـردم آن یکپارچـه و    گرایی را به جوامعی نسبت می، ویژگی جمع)1994(3هافستد

اهـداف گـروه و   گرا، افراد هاي جمعدر واقع در فرهنگ. منسجم هستند و به گروه وفادار هستند
و حتی حاضرند خـود  ) 1995، 4تریاندیس(دهند جمعی را بر اهداف فردي و شخصی ترجیح می

هـاي  هاي مصرف کننده بـا ارزش گروه). 1995، 5ولدان و جن(خود را براي گروه قربانی نمایند 
خویریــا و (هـاي دوســتدار محـیط زیسـت تمایــل دارنـد     گرایـی نیــز، بـه حمایـت از برنامــه   جمـع 

ــد کــه ) 1994(6در حــوزه محصــوالت ســبز، مــک کــارتی و شــرام ). 2013و، ســوآمتار دریافتن
گرایی مصرف کنندگان تاثیر مثبتی بر اعتقادات و نگرش آنان درباره بازیافت محصـوالت  جمع
نیـز مویـد تـاثیر مثبـت     ) 2013(و کلـس و بگیمبتـوا   ) 2001(تحقیقات الروچه و همکـاران  . دارد
گـرا نگـرش مثبتـی بـه     الت سبز است و مصرف کننـدگان جمـع  گرایی بر نگرش به محصوجمع

  :شودزیر مطرح می بر این اساس فرضیه. محصوالت سبز دارند
تمایل به جمع گرایی مصرف کنندگان، تـاثیر مثبـت و معنـاداري بـر نگـرش آنهـا       : 4فرضیه 

  .نسبت به محصوالت سبز دارد
  

  و نگرش به محصوالت سبز 7اثرات میان فردي
به شرایطی اشاره دارد که فرد انتظـارات سـایر افـراد را تاییـد و تصـدیق      "ن فردي، اثرات میا

دوتسـچ و  ("پـذیرد دهنـد را مـی  کند و یا اطالعاتی که سایر افـراد دربـاره واقعیـت ارائـه مـی     می
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هـاي خـانواده، دوسـتی و سـایر     هـاي اجتمـاعی و در گـروه   هـا در محـیط  انسـان ). 1955، 1گرارد
باعث اثرگذاري بر سایر اعضا شده و موجب فعـال شـدن احساسـات آنـان      هاي اجتماعی،شبکه

نشان دادند که گرایش اجتمـاعی در میـان   ) 2009(3گوپتا و اوگدن). 1986، 2باندورا(گردند می
هایی کـه میـان اعضـا اعتمـاد     باشد و در گروهمصرف کنندگان سبز و غیر سبز غیرقابل تمایز می

فقدان مالحظه ). 2011، 4نوبیسی(ملی شدن این تاثیرات بیشتر است باالیی وجود دارد، احتمال ع
توانـد مـانع از   ها و رفتار خرید، میها، هنجارها، ارزشمالحظه اثرات بین فردي بر توسعه نگرش

در ) 2011(چیـا و فـائو   ). 1977، 5اسـتنفورد و کوکـانقور  (فهم درست رفتار مصرف کننده شـود  
بر . ان فردي تاثیر مثبتی بر نگرش به محصوالت سبز داردتحقیقات خود نشان دادند که اثرات می

  :شوداین اساس فرضیه زیر مطرح می
اثرات میان فردي، تاثیر مثبت و معناداري بـر نگـرش مصـرف کننـدگان نسـبت بـه       : 5فرضیه 

  .محصوالت سبز دارد
  

  6نگرش نسبت به محصوالت سبز و قصد خرید محصوالت سبز
احتمال و تمایل یک فرد براي دست یـافتن بـه   "است از قصد خرید محصوالت سبز عبارت 

). 2014؛ دهقانـان و بخشـنده،   2011، 7علی و احمـد ("محصوالتی که با محیط زیست سازگارند
). 1996، 8برادوسـکی (بینی رفتـار خریـد واقعـی اسـت     قصد خرید یک مفهوم مناسب براي پیش

بینی کننـده  قصد خرید سبز یک پیش دریافتند که) 2001(10و چان) 2010(و همکاران  9بکفورد
رابطه نگرش و قصد خرید نیز به طـور گسـترده در   . کننده قابل توجه براي رفتار خرید سبز است

تحقیقات بازاریابی مورد بررسی و آزمون قرار گرفتـه و صـحت آن بوسـیله تحقیقـات متعـددي      
، اگرچـه محققـان   در حوزه محصوالت سبز). 1993، 11کیم و هانتر(مورد تأیید قرار گرفته است 

ابتدا رابطه نگرش به محصوالت سبز و قصد خریـد محصـوالت سـبز را مسـتقیم در نظـر گرفتـه       
بودند اما در تحقیقات اخیر، با توجه به ماهیت محصوالت سبز، محققان از در نظـر گـرفتن تـاثیر    
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 واسطه نگرش به محصوالت سبز بر قصد خرید این محصوالت خـودداري نمـوده و  مستقیم و بی
در مـدل مفهـومی   . انـد متغیرهایی را به صورت میانجی یا تعدیلگر براي این رابطـه بـه کـار بـرده    

باشد، رابطه نگرش و قصد خرید محصوالت سبز به هـر  تحقیق حاضر که مدلی جامع و بدیع می
سه صورت مستقیم و بدون واسطه، همراه با متغیر میانجی و با در نظر گرفتن متغیر تعدیگر مـورد  

در اینجا فرضیه مربوط به تاثیر نگرش به محصوالت سبز بر . سی و آزمون قرار خواهد گرفتبرر
قصد خرید این محصوالت مطرح خواهد شد و در ادامه بـه بررسـی نقـش متغیرهـاي میـانجی و      

از جملـه محققـانی   ) 2013(و کلـس و بگیمبتـوا   ) 2007(1مصطفی. تعدیلگر پرداخته خواهد شد
ت خود به این نتیجه رسیدند که نگرش به محصـوالت سـبز تـاثیر مثبتـی بـر      بودند که در تحقیقا

  : شوداي به شرح زیر مطرح میبنابراین فرضیه. قصد خرید این محصوالت دارد
نگرش به محصوالت سبز، تاثیر مثبت و معناداري بر قصد خریـد ایـن محصـوالت    : 6فرضیه 

  .دارد
  

  رش و قصد خرید محصوالت سبزدر رابطه نگ 2نقش میانجی تمایل به پرداخت
رود ترین تعریف درباره تمایل به پرداخت کـه تعریـف کمـی آن بـه شـمار مـی      اگرچه رایج

عبارت است از حداکثر مقدار پولی که فرد تمایل دارد براي کسب کاالها و خدماتی خـاص در  
قاتی که پیرامـون  اما در تحقی) 2001و همکاران،  3اولی(مقایسه با سایر کاالها و خدمات بپردازد 

تاثیر نگرش بر قصد خرید انجام شده، تمایل به پرداخت را به صورت کیفی مورد پرسـش قـرار   
را مورد بررسی قرار  "کنندگان جهت پرداخت براي کاالي خاصیمیزان تمایل مصرف"داده و 

آن هاي معموالً مصرف کنندگان هنگام پرداخت براي محصول مورد نظر خود، ویژگی. اندداده
و همکـاران   5اسـپش ). 2012و همکـاران،   4یو(دهند محصول را مورد سنجش و ارزیابی قرار می

معتقدند که براي درك برخی از تمایالت اشخاص از جمله تمایل به پرداخـت، نیازمنـد   ) 2006(
. باشـد بینش در عوامل رفتاري و روانشناختی هستیم که شامل نگرش نسبت به پدیده خاصی مـی 

نیز دریافتند که همبستگی مثبتـی میـان نگـرش و تمایـل بـه پرداخـت       ) 2000(6لینگکاچن و ری
تر مصرف کنندگان به محصوالت سبز بر تمایـل بـه پرداخـت    در واقع نگرش مثبت. وجود دارد
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از سـوي دیگـر، تمایـل    ). 2009و همکاران،  1آریال(بیشتر براي محصوالت سبز تاثیر مثبتی دارد 
شـود  محصوالت سبز باعث احتمـال خریـد واقعـی محصـوالت سـبز مـی      به پرداخت بیشتر براي 

در تحقیق خود نشان دادند که نگرش ) 2013(خویریا و سوآمتارو ). 2013خویریا و سوآمتارو، (
به محصوالت سبز تاثیر مثبتی بر تمایل به پرداخت و تمایل به پرداخت نیز تـاثیر مثبتـی بـر قصـد     

توان دو فرضیه زیر را جهت بررسـی نقـش میـانجی    ساس میبر این ا. خرید این محصوالت دارد
  :متغیر تمایل به پرداخت براي محصوالت سبز مطرح ساخت

نگرش مصرف کنندگان به محصوالت سبز، تاثیر مثبت و معناداري بر تمایل آنـان  : 7فرضیه 
  .به پرداخت براي این محصوالت دارد

صوالت سبز، تاثیر مثبـت و معنـاداري   تمایل مصرف کنندگان به پرداخت براي مح: 8فرضیه 
  .بر قصد خرید این محصوالت دارد

  
در رابطـه نگـرش و قصـد خریـد      2گرانه ضـرورت درك شـده محصـول   نقش تعدیل

  محصوالت سبز
تـوان محصـوالت را بـه محصـوالت ضـروري و محصـوالت لـوکس        بندي میدر یک دسته

نسبت عملکـرد بـه قیمـت آنهـا      شود کهمحصوالت لوکس به محصوالتی گفته می. تقسیم نمود
هاي باالیی در مقایسه با محصوالت مشابه هستند و بیشتر بـراي  پایین است و معموالً داراي قیمت

در ). 1391ابراهیمی و همکـاران،  (گیرند ارضاي نیازهاي نمادین و ظاهري مورد استفاده قرار می
فرآیند تصمیم گیـري بـراي   تري دارند و در مقابل، محصوالت ضروري ریسک کارکردي پایین
درك مصرف کننـدگان  ). 2006، 3سولومون(انتخاب آنها معموالً پیچیدگی کمتري وجود دارد 

با توجه به اینکه محصوالت براي آنها و زندگی روزمره شان ضـروري اسـت یـا خیـر، متفـاوت      
ی و امروزه سبک زندگی با درك اینکه چـه چیـزي در زنـدگی حیـات    ). 2011چیا و فائو، (است 

گیرد، بنابراین اهمیت ضرورت درك شده محصـول نیـز افـزایش یافتـه     ضروري است شکل می
شود، انتظار بـر ایـن   وقتی یک محصول ضروري قلمداد می). 1389دهدشتی و همکاران، (است 

است که نگرش مصرف کنندگان به محیط زیست نقش نسبی کمتري در تاثیرگـذاري بـر رفتـار    
نیـز  ) 2011(چیـا و فـائو   . خرید محصوالت دوستدار طبیعت داشته باشد خرید و یا حتی تمایل به
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در تحقیق خود نشان دادند که ضرورت درك شده محصول، رابطه میان نگرش بـه محصـوالت   
آنهـا نتیجـه گرفتنـد هنگـامی کـه مصـرف       . سبز و قصد خرید این محصوالت را تعدیل می کند
شـند ایـن نگـرش در صـورتی کـه محصـول       کنندگان نگرش مثبتی به محصوالت سـبز داشـته با  

شـود تـا اینکـه آن محصـول     لوکس باشد به احتمال بیشتري به قصد خرید آن محصول منجر می
  :شودزیر مطرح می بر این اساس فرضیه. یک محصول ضروري باشد

ضرورت درك شده محصول، تاثیر نگرش به محصوالت سبز بر قصد خریـد ایـن   : 9فرضیه 
  .کندیمحصوالت را تعدیل م

  

    

  
  
  

  

، چن )2009(، آریال و همکاران )2007(، مصطفی )2001(الروچه و همکاران : منابع(مدل مفهومی تحقیق : 1شکل 
  ))2013(، خویریا و سوآمتارو )2013(، کلس و بکیمبتوا )2012(آمان و همکاران ، لیزاواتی)2011(، چیا و فائو )2009(

  
  روش تحقیق

مورد بررسـی، تحقیقـی کـاربردي، از لحـاظ روش      مسئلهظ هدف و ماهیت تحقیق حاضر، از لحا
بـه منظـور   . ، تحقیقی پیمایشی و از لحاظ روش تحقیق نیز، تحقیقی توصیفی اسـت ها دادهجمع آوري 

پرسشـنامه نیـز از نـوع طیـف پـنج       سـؤاالت . هاي تحقیق نیز از پرسشنامه اسـتفاده شـد  آوري دادهجمع
بـوده و بـه صـورت    ) مخالفم، مخالفم، نسـبتاً مـوافقم، مـوافقم، کـامالً مـوافقم     کامالً (اي لیکرت گزینه

و آزمـون فرضـیات تحقیـق از     ها دادهجهت تجزیه و تحلیل . حضوري در بین پاسخ گویان توزیع شد
جهـت بررسـی پایـایی مـدل از     . اسـتفاده شـده اسـت    SEM(1(آزمون مدل سازي معادالت ساختاري 

                                                                                                                                                     
1. Structural Equation Modeling

H9

H8

H6

H7  

H5

H4

H3

  توجه به سالمتی

تمایل به جمع گرایی

دانش زیست محیطی

دياثرات میان فر

  هاي زیست محیطینگرش

نگرش به 
  محصوالت سبز

قصد خرید 
تمایل به پرداختمحصوالت سبز

  ضرورت درك شده محصول
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ت سنجش برازش مدل ارائه شده و روایـی پرسشـنامه از تحلیـل عـاملی     و جه 1ضریب آلفاي کرونباخ
  . استفاده شده است CFA(2(تأییدي 

در نهایت براي بررسـی تفـاوت در قصـد خریـد محصـوالت سـبز بـر مبنـاي متغیرهـاي جمعیـت           
. اسـتفاده شـد  ) ANOVA(با دو نمونه مستقل و تحلیل واریانس یـک طرفـه    Tهاي شناختی از آزمون

، SPSSافـزاري  هـاي نـرم  هـاي مـورد نظـر از بسـته    اساس، در تحقیق حاضر براي انجـام آزمـون  بر این 
LISREL  وSmartPLS استفاده شد.  

  
  جامعه و نمونه آماري تحقیق

تمامی دانشجویان دانشگاه عالمه طباطبایی تهـران، جامعـه آمـاري تحقیـق حاضـر را تشـکیل       
تـر و همچنـین   تر و صـحیح ز پرسشنامه دقیقبا هدف کسب اطالعات پیمایشی حاصل ا(دهند می

بـا توجـه بـه ایـن کـه جامعـه       ). همگنی دانشجویان، جامعه آماري دانشجویی در نظر گرفتـه شـد  
، حجـم  )نفر 17000بیش از (آماري تحقیق یعنی تعداد دانشجویان دانشگاه عالمه نامحدود است 

بـه منظـور انتخـاب نمونـه     . تـه شـد  نفـر در نظـر گرف    385نمونه تحقیق با توجه به رابطه کوکران 
هـاي دانشـگاه عالمـه طباطبـایی، از روش     تحقیق نیز، با هدف داشـتن نمونـه از تمـامی دانشـکده    

بـدین صـورت کـه متناسـب بـا تعـداد دانشـجویان هـر         . بندي شده اسـتفاده شـد  گیري طبقهنمونه
پرسشـنامه   450تعـداد  . دانشکده با روش نمونه گیري در دسترس از دانشجویان پرسـش گردیـد  

تعـداد نمونـه آمـاري    . پرسشـنامه سـالم بازگشـت داده شـد     402توزیع گردید که از این تعـداد،  
هـاي دانشـگاه عالمـه طباطبـایی بـه تفکیـک، و متغیرهـاي        انتخاب شده از هـر یـک از دانشـکده   

مشخص ) 1(دهد، در جدول جمعیت شناختی که وضعیت توصیفی این نمونه آماري را نشان می
  .ستشده ا
  
  
  
  
  

                                                                                                                                                     
1. Cronbach’s α Values
2. Confirmatory Factor Analysis
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  ترکیب نمونه آماري تحقیق به تفکیک دانشکده ها و مشخصات جمعیت شناختی آن): 1(جدول 
  

  درصد  تعداد  هازیرگروه  متغیر  درصد  تعداد  هازیرگروه  متغیر

کده
دانش

  ها

  %6/26  107  مدیریت و حسابداري

(سن 
  )سال

  %1/28  113  20کمتر  از 
  %9/61  249  25تا  20بین   %4/11  46  علوم اجتماعی

  %10  40  25بیشتراز   %4/17  70  روانشناسی و علوم تربیتی
  %5/9  38  حقوق و علوم سیاسی

الت
صی

تح
  

  %1/48  193  کارشناسی
  %34  137  کارشناسی ارشد  %9/3  14  بیمه اکو

  %9/17  72  دکتري  %2/13  53  اقتصاد
  %4/18  74  ادبیات و زبان خارجی

آمد
در

)
مان

 تو
زار

ه
(  

  %58  233  و کمتر 500

یت
جنس

  

  %1/22  89  1000تا  500بین   %2/57  230  مرد
  %9/13  56  1500تا  1000بین   %8/42  172  زن

  %6  24  و باالتر 1500  
  

    پرسشنامه
، »توجـه بـه سـالمتی   «، »هاي زیست محیطـی نگرش«تحقیق حاضر دربرگیرنده نه متغیر اصلی 

نگـرش بـه محصـوالت    «، »ان فـردي اثـرات میـ  «، »گراییتمایل به جمع«، »دانش زیست محیطی«
» قصـد خریـد محصـوالت سـبز    «و » ضـرورت درك شـده محصـول   «، »تمایل به پرداخت«، »سبز
. انـد  گرفتـه گیري، مورد سـنجش قـرار   اي از متغیرهاي اندازهباشد، که این متغیرها با مجموعهمی

و  1سـط مـی  آیـتم توسـعه یافتـه تو    3از » نگرش به محـیط زیسـت  «جهت اندازه گیري متغیرهاي 
، )2012(و همکـاران   2آیتم توسعه یافته توسط وانـگ  3از » توجه به سالمتی«، )2012(همکاران 

آمان و همکاران و لیزواتی) 2012(آیتم توسعه یافته می و همکاران   3از » دانش زیست محیطی«
 هر یـک » ضرورت درك شده محصول«و » اثرات میان فردي«، »تمایل به جمع گرایی«، )2012(

آیـتم توسـعه    3از » نگرش بـه محصـوالت سـبز   «، )2012(آیتم توسعه یافته توسط چیا و فائو 3از 
آیتم توسعه یافتـه توسـط    3از » تمایل به پرداخت«، )2012(آمان و همکاران یافته توسط لیزواتی

آیـتم توسـعه یافتـه توســط     4از » قصـد خریـد محصـوالت سـبز    «و ) 2013(خویریـا و سـوآمتارو   
بــر ایــن اســاس، . اســتفاده شــده اســت) 2012(و انــگ و همکــاران ) 2014(و بخشــنده دهقانــان 

نشـان داده  ) 2(اصـلی تشـکیل گردیـده کـه در جـدول       سؤال28پرسشنامه تحقیق در مجموع از 
                                                                                                                                                     
1. Mei
2. Wong
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عالوه بر این، تعدادي سوال جمعیت شناختی که در قسمت انتهایی تحلیل مورد بررسی . اندشده
  . اي پرسشنامه آورده شده استگیرند نیز در انتهقرار می

  
  پایایی و روایی پرسشنامه

جهت تحلیل ساختار درونی پرسشنامه و تعیین روایی همگرا از نتایج حاصل از تحلیل عاملی 
بارهـاي  «اسـتفاده شـده و بـراي ایـن منظـور        AVE(1(یا » میانگین واریانس تبیین شده«تأییدي و 

ها و متغیرهـا محاسـبه گردیـد کـه در     ه تمامی گویهمربوط ب AVEو شاخص   2»عاملی استاندارد
روایی زمانی برقرار است که مقدار تمامی بارهاي عاملی استاندارد . آورده شده است) 2(جدول 

مربوط به هر یـک از   AVEگیري و نیز مقدار شاخص شده مربوط به هر یک از متغیرهاي اندازه
با توجه به اینکه مقـدار بارهـاي   ). 1981، 3رکرفورنل و ال(باشد  5/0از  تر بزرگمتغیرهاي اصلی 

تـوان نتیجـه    یمـ اسـت،   5/0از  تـر  بـزرگ ها و متغیرهـا  براي تمامی گویه AVEعاملی و شاخص 
جهت سنجش پایـایی نیـز   . گرفت که پرسشنامه این تحقیق از روایی مورد قبولی برخوردار است

نیـز   هـا  ساختکرونباخ براي تمامی ضرایب آلفاي . از ضریب آلفاي کرونباخ استفاده شده است
  .باشند یم7/0نشان داده شده که همگی بیشتر از ) 2(در جدول 

                                                                                                                                                     
1. Average Variance Extracted
2. Standardized Factor Loading
3. Fornell & Larcker
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جهت بررسی روایی و پایایی پرسشنامه AVEمقادیر بارهاي عاملی استاندارد، آلفاي کرونباخ و ): 2(جدول 
  )روایی و پایایی مناسب پرسشنامه: نتیجه(
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  آزمون برازش مدل
ــ  ــین برازن ــراي تعی ــدي     ب ــاملی تأیی ــل ع ــک تحلی ــه کم ــق، ب ــده در تحقی ــه ش ــدل ارائ دگی م

بـه  . انـد  مختلفی در نظر گرفته شده که در جدول زیر نشـان داده شـده   1»هاي برازندگی  شاخص«
هاي بدست آمده براي مدل به تنهایی دلیل برازندگی مدل یا عـدم   طور کلی، هریک از شاخص

. یکــدیگر و بــا هــم تفســیر کــرد بایــد در کنــار هــا را برازنــدگی آن نیســتند، بلکــه ایــن شــاخص
دهـد کـه الگـو در     باشـد و نشـان مـی    ها مـی  ترین این شاخص هاي جدول زیر بیانگر مهمشاخص

هـا حـاکی از تناسـب     جهت تبیین و برازش از وضع مناسبی برخوردار است، تمامی این شـاخص 
  .باشد هاي مشاهده شده میمدل با داده

  
)برازش مناسب و قابل قبول مدل: نتیجه(زش مدل هاي برا شاخص): 3(جدول 

  

مقدار نام شاخص
نتیجهحد مجازشاخص

قابل قبول3کمتر از14/2)ي آزادي کاي دو بر درجه(
GFI)قابل قبول9/0باالتر از 94/0)نیکویی برازش

RMSEA) ریشه میانگین مربعات خطاي
قابل قبول09/0کمتر از072/0)برآورد

CFI)قابل قبول9/0باالتر از 91/0)زندگی تعدیل یافتهبرا
AGFI)قابل قبول8/0باالتر از 83/0)نیکویی برازش تعدیل شده

NFI)قابل قبول9/0باالتر از 96/0)برازندگی نرم شده
NNFI)قابل قبول9/0باالتر از 95/0)برازندگی نرم نشده

  
  آزمون فرضیات تحقیق 
همـانطور کـه   . نشان داده شده اسـت ) 4(متغیرهاي تحقیق در جدول ضرایب همبستگی میان 

دار بودن رابطـه بـین   با توجه به معنی. دار استشود، رابطه تمامی متغیرها تحقیق معنیمشاهده می
  .متغیرهاي فرضیات تحقیق به آزمون فرضیات تحقیق پرداخته شد

                                                                                                                                                     
1. Goodness of Fit
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  ضریب همبستگی میان متغیرهاي تحقیق): 4(جدول 
)1()2()3()4()5()6()7()8()9(

نگرش ) 1
به محیط 

زیست
**00/1

توجه به ) 2
00/1**41/0سالمتی

دانش ) 3
زیست 
محیطی

**67/0**48/0**00/1

تمایل به ) 4
گراییجمع

**73/0*32/0*37/0**00/1

اثرات ) 5
00/1**31/0**46/059/0*24/0میان فردي

نگرش ) 6
به 

محصوالت 
سبز

**75/0**82/0**93/0*54/0*64/0**00/1

تمایل به ) 7
  پرداخت

**66/0**70/0**53/028/0*42/0**88/0**00/1    

ضرورت ) 8
درك شده 

  محصول
*29/0**38/0*24/018/0*44/0**76/0**55/0**00/1  

قصد ) 9
خرید 

محصوالت 
  سبز

**72/0**65/0**83/0**57/0**36/0**88/0**79/0**68/0**00/1

  .باشند درصد می 95معناداري در سطح اطمینان  *. درصد99معناداري در سطح اطمینان  **
  

نشـان  ) 1(سازي معادالت ساختاري در شکل فرضیه اول تحقیق بر مبناي مدل 8نتایج آزمون 
که در بین روابط میـان متغیرهـاي تحقیـق    tدر این شکل با توجه به مقدار آماره . داده شده است

نشان داده شده،  فرضیات اول، دوم، سوم، چهارم، ششم، هفتم، هشـتم و نهـم مـورد تأییـد قـرار      
توان به این  نتیجه رسید که نگـرش بـه محـیط زیسـت، توجـه بـه سـالمتی،        بنابراین می. اند گرفته

نگـرش  . گرایی تأثیر معناداري بر نگرش به محصـوالت سـبز دارنـد   دانش زیست محیطی و جمع
داري نسبت به محصوالت سبز نیز بر قصد خرید محصوالت سبز و تمایل به پرداخـت تـأثیر معنـا   



  93پاییز، 75سوم، شماره  ، سال بیست و)بهبود و تحول(مطالعات مدیریت  56

امـا  . همچنین تمایل به پرداخت نیز تـاثیر معنـاداري بـر قصـد خریـد محصـوالت سـبز دارد       . دارد
توان نتیجه گرفـت  بنابراین نمی. رد تأیید قرار نگرفتدرصد مو 95فرضیه پنجم در سطح اطمینان 
  .داري بر نگرش نسبت به محصوالت سبز داردکه اثرات میان فردي تأثیر معنا

  
  

  )t-value(مدل تحقیق در حالت معناداري ضرایب ): 1(شکل 
  

نشـان  ) 2(با توجه به مقدار ضرایب مسیر که در بین روابط میان متغیرهـاي تحقیـق در شـکل    
توان به این نتیجه رسید که تأثیر متغیرهاي نگرش به محـیط زیسـت، توجـه بـه      داده شده ، نیز می

گرایـی بـر نگـرش بـه محصـوالت سـبز؛ تـأثیر نگـرش بـه          سالمتی، دانش زیست محیطی و جمع
محصوالت سبز بر قصد خرید محصوالت سبز و تمایل به پرداخت؛ و همچنـین تـاثیر تمایـل بـه     

  . د محصوالت سبز از نوع خطی، مثبت و مستقیم استپرداخت بر قصد خری
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هـاي تحقیـق کـه در بـین متغیرهـا و      همچنین با توجه به اینکـه همـه مقـادیر بارهـاي عـاملی سـازه      
است بنـابراین بیـانگر ایـن اسـت کـه همـه        5/0نشان داده شده، بیشتر از ) 2(سواالت مربوط در شکل 

ایـن موضـوع نشـان دهنـده     . ربـوط بـه خـود را دارنـد    سواالت این تحقیق توانایی سنجش متغیرهـاي م 
باشد و همانطور که در قسـمت روایـی و پایـایی پرسشـنامه     تحلیل عاملی تاییدي مدل نهایی تحقیق می

  .این مقادیرآورده و توضیح داده شده، به روایی مناسب پرسشنامه تحقیق نیز اشاره دارد
  

  
  

  یرمدل تحقیق در حالت تخمین ضرایب مس): 2(شکل 
  

. اکنون، به بررسی نقش تعدیلگرانه متغیر ضرورت درك شده محصول پرداخته خواهد شـد 
آورده ) 6(براي این منظور از رگرسیون سلسله مراتبی استفاده شـد کـه نتـایج تحلیـل در جـدول      

  .شده است
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طه نقش تعدیلگرانه متغیر ضرورت درك شده محصول در راب(تحقیق  9نتایج آزمون فرضیه): 6(جدول 
  )نگرش به محصوالت سبز و قصد خرید محصوالت سبز

  :متغیر وابسته
  قصد خرید محصوالت سبز

ضریب 
  مسیر

)β(  
ضریب   tآماره

(r2)تعیین 

ضریب 
 (r2)تعیین 

تعدیل شده
مرحله 

  116/0  097/0  01/5**  409/0  نگرش به محصوالت سبز  1

مرحله 
2  

ضرورت درك شده 
  203/0  187/0  18/6**  384/0  محصول

رحله م
3  

* نگرش به محصوالت سبز 
ضرورت درك شده 

  محصول
598/1  *64/3  327/0  353/0  

  

  .باشند درصد می 95معناداري در سطح اطمینان  *. درصد99معناداري در سطح اطمینان  **
  

نشـان داده شـده در مرحلـه سـوم در      tبا توجه به مقدار آماره  همانطور که مشاهده می شود،
درصد بـه   95گري متغیر ضرورت درك شده محصول در سطح اطمینان جدول باال، نقش تعدیل

درصـد تغییـرات متغیـر     6/11: دهد کـه ستون ضریب تعیین تعدیل شده نشان می.  رسداثبات می
بطـور  . شـود وابسته قصد خرید محصوالت سبز توسط متغیر نگرش به محصوالت سبز تبیین مـی 

خریـد سـبز توسـط متغیـر ضـرورت درك شـده        درصد تغییرات متغیر وابسته قصـد  3/20مشابه، 
درصـد تغییـرات متغیـر وابسـته قصـد خریـد        3/35در نهایت نیـز،  . شودمحصول توضیح داده می

محصوالت سبز در تعامل متغیرهاي نگرش به محصوالت سبز و ضرورت درك شـده محصـول   
ده محصـول  شود که این موضوع نیز حاکی از نقش تعدیلگرانه متغیر ضرورت درك شتبیین می

  .باشددر رابطه نگرش به محصوالت سبز و قصد خرید این محصوالت می
  

  تفاوت در قصد خرید محصوالت داخلی بر مبناي متغیرهاي جمعیت شناختی
با توجه به سوال تحقیق مبنی بر چگونگی میزان قصد خرید محصوالت سبز بوسیله هر یـک  

ین قسمت تحقیق به بررسی تفاوت در قصد هاي متغیرهاي جمعیت شناختی تحقیق، در ااز گروه
خرید محصوالت سبز مصرف کنندگان نسبت به هر یک از متغیرهاي جمعیت شناختی پرداختـه  
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بـا دو نمونـه    tبراي آزمون تفاوت در قصد خرید مشتریان بر مبنـاي جنسـیت از آزمـون    . شودمی
  .ه استنشان داده شد) 8(و ) 7(مستقل استفاده شد که نتایج آن در جداول 

  

  نتایج آزمون تفاوت در قصد خرید محصوالت سبز توسط مردان و زنان): 7(جدول  

    
  تعداد و میانگین قصد خرید محصوالت سبز توسط مردان و زنان): 8(جدول 

    

براي آزمون تفاوت میانگین قصد خرید مشتریان محصوالت سبز بر مبناي سن، تحصیالت و 
اسـتفاده شـده ، کـه نتـایج ایـن تحلیـل در        1درآمد از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه یا آنـووا 

  .است زیر نشان داده شده) 10(و ) 9(جداول 
  

وت در قصد خرید محصوالت سبز توسط مشتریان با سنین، براي آزمون تفا ANOVAنتایج ): 9(جدول 
  تحصیالت و درآمدهاي مختلف

نتیجهFمقدار خطاداريسطح معناقصد خرید مصرف کننده: متغیر

عدم اختالف 121/005/042/1سن
ها میانگین

عدم اختالف 268/005/0911/0  تحصیالت
ها میانگین

اختالف 038/005/0512/0  درآمد
ها انگینمی

                                                                                                                                                     
1. ANOVA

آماره با فرض
F

sig آماره
t

sig  
(2-

tailed)

اختالف 
میانگین

ها حدود اختالف
نتیجه%95در اطمینان  حد 

حد باالپایین

برابري 
اختالف -024/0-113/0097/0240/0018/00131/0117/0هاواریانس

هامیانگین
عدم برابري 

-098/0-156/0026/00194/0226/0هاواریانس

میانگین خطاي استانداردانحراف استانداردمیانگینتعدادقصد خرید
205024/3408/0127/0مردان
186947/3635/0164/0زنان
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  تعداد و میانگین قصد خرید محصوالت سبز توسط مشتریان با درآمدهاي مختلف): 10(جدول 
میانگین قصد خرید محصول سبزتعداد پاسخ دهندههاي درآمدياولویت گروه

21823/2هزار تومان 500کمتر از ) 1
6197/2میلیون تومان 1هزار تا  500بین ) 2

2514/3ون تومانمیلی 5/1تا  1بین ) 3
1159/3میلیون تومان 5/1بیشتر از ) 4
  

  گیريبحث و نتیجه
تواننـد بـر نگـرش مصـرف کننـدگان نسـبت بـه        تحقیق حاضر، با هدف شناسایی عواملی کـه مـی  

محصوالت سبز تاثیر بگذارند و متعاقباً مصرف کننـدگان را بـه خریـد و اسـتفاده از ایـن محصـوالت       
ترین عوامل مـوثر بـر نگـرش و قصـد خریـد مصـرف کننـدگان        ه شناسایی عمدهراغب نمایند، اقدام ب

. نسبت به محصوالت سبز نموده و تاثیرگذاري این عوامل را در  ایران مـورد آزمـون قـرار داده اسـت    
همچنین در تحقیق حاضر با توجه به ماهیت خاص محصوالت سبز، رابطه میان نگرش به محصـوالت  

مستقیم و بدون واسطه، همراه با متغیـر میـانجی و   : الت به هر سه صورتسبز و قصد خرید این محصو
  ).که جزء اولین تحقیقات در این زمینه است(همراه با متغیر تعدیلگر در نظر گرفته شده است

هـاي زیسـت محیطـی، توجـه بـه      ها نشان داد که متغیرهاي نگرشنتایج حاصل از تحلیل داده
گرایـی تـاثیر مثبـت و معنـاداري بـر نگـرش بـه        ل بـه جمـع  سالمتی، دانش زیست محیطی و تمای

محصوالت سبز دارند اما تاثیر اثرات میان فردي بر نگرش به محصوالت سـبز معنـادار نبـود کـه     
هاي دوستان و توان عدم توجه مصرف کنندگان به نظرات دیگران به ویژه توصیهدلیل آن را می
تیجـه گرفـت کـه مصـرف کننـدگان ایرانـی هنگـام        توان این چنین ندر واقع می. آشنایان دانست

کنند و هرچند ممکن است نظرات آنان را بشنوند اما خرید محصوالت به نظر دیگران توجه نمی
همچنین نتایج نشان داد کـه نگـرش   . گذاردهاي آنان نمیاین نظرات تاثیري بر باورها و پنداشت

خرید این محصوالت و تمایل به پرداخـت  به محصوالت سبز نیز تاثیر مثبت و معناداري بر قصد 
ضرورت . تمایل به پرداخت نیز تاثیر مثبت و معناداري بر قصد خرید محصوالت سبز دارد. دارد

تواند رابطه میـان نگـرش بـه محصـوالت سـبز و      درك شده محصول نیز به عنوان متغیري که می
کننـدگان در  ه مصـرف قصد خرید محصوالت سبز را تعدیل نماید، شناخته شد و مشخص شد ک

گیري براي خرید محصولی که ضروري و نیاز روزمـره زنـدگی آنهـا تلقـی شـود، توجـه       تصمیم
  . چندانی به سبز بودن آن ندارند
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هـاي سـنی و   عالوه بر این، نتایج نشان داد که میزان قصد خریـد محصـوالت سـبز در گـروه    
ا سطوح تحصـیالت مختلـف تمایـل    تحصیلی مختلف، اختالفی ندارد و افراد با سنین مختلف و ب

تـوان تشـابه سـن و    یکسان و مشابهی به خرید محصوالت سبز دارنـد؛ علـت ایـن امـر را نیـز مـی      
هـاي جنسـیت   اما میـزان قصـد خریـد محصـوالت سـبز در گـروه      . تحصیالت دانشجویان دانست

انـد از  تومتفاوت بود و زنان تمایل بیشتري به خرید محصـوالت سـبز داشـتند؛ علـت آن نیـز مـی      
همان عواملی که بر نگرش نسبت به محصوالت سبز تاثیر دارند ناشی شـود زیـرا بـه طـور مثـال،      

گرایی دارند و به سالمتی خود نیز اهمیت بیشـتري  زنان در مقایسه با مردان تمایل بیشتري به جمع
هـاي درآمـدي   همچنین نتایج نشان داد میـزان قصـد خریـد محصـوالت سـبز در گـروه      . دهندمی

تر تمایل کمتري به خرید محصوالت سـبز، و  ختلف، متفاوت بود و افراد با سطوح درآمد پایینم
در واقـع درآمـد بـه عنـوان     . افراد با درآمد باالتر تمایل بیشتري به خرید محصوالت سبز داشـتند 

کند و کاهش درآمـد منجـر بـه کـاهش     متغیري اثرگذار بر قصد خرید محصوالت سبز عمل می
تـر  تـوان در قیمـت نسـبتاً پـایین    علت این نتیجـه را مـی  . گرددید محصوالت سبز میتمایل به خر

هـاي  محصوالت غیرسبز در مقایسه با محصوالت سبز دانست زیرا محصوالت سبز به دلیل هزینه
تولید باالتري هستند و در نتیجه هزینه تمام شده باالتري دارند و در نهایت معمـوالً داراي قیمـت   

  .باشندازار در مقایسه با محصوالت غیرسبز مشابه میباالتري در ب
  

  پیشنهادات کاربردي و مدیریتی
با توجه به نتایجی که از تحقیق حاضر بدست آمده، راهکارها و پیشنهادات کاربردي جهـت  
بهبود نگرش مصرف کنندگان نسبت به محصوالت سبز و در نتیجه ترغیب مصرف کنندگان بـه  

امید است که مدیران . والت سبز، طی مواردي در زیر آورده شده استخرید و استفاده از محص
هاي تولیدي، مسئوالن دولتی و مصرف کنندگان با اندیشیدن و عمل بـه ایـن راهکارهـا،    شرکت

گامی در راه فراگیر نمودن استفاده از محصوالت سبز در ایران برداشته و محیط زیسـت را بـراي   
  .هاي بعدي نیز حفظ نمایندنسل

هاي زیست محیطـی بـر نگـرش بـه محصـوالت سـبز،       با توجه به تاثیر مثبت و معنادار نگرش
هاي ملـی و  هاي زیست محیطی بویژه در رسانههاي جهانیان از آلودگیتوان با تشریح نگرانیمی

هـاي مصـرف کنـدگان    در جامعـه، نگـرش   "محیط زیست ما، خانـه مـا  "همچنین با ترویج شعار 
.ها سوق دادرا تغییر داده و به سمت واقعی و مطلوب نمودن این نگرشنسبت به محیط زیست 
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از آنجا که تاثیر توجه به سالمتی بـر نگـرش بـه محصـوالت سـبز نیـز مثبـت و معنـادار بـود،          
هـاي  توان با بیان اثرات مضر آلودگی محیط زیست بر سالمتی؛ و همچنین بیان هزینـه بنابراین می

هـاي  هاي زیست محیطی بـویژه در تبلیغـات در مکـان   ی از آلودگیهاي ناشباالي درمان بیماري
هـا، مصـرف کننـدگان را نسـبت بـه ضـرورت       ها و مطبها و کلینیکدرمانی از جمله بیمارستان

.حفظ سالمتی خویش آگاهی بخشید
با توجه به اثبات تاثیر مثبت و معنادار دانش زیست محیطی بـر نگـرش بـه محصـوالت سـبز،      

هاي درسی دانش آموزان و همچنـین بـا   ار دادن درس حفظ محیط زیست در برنامهتوان با قرمی
هــا، ادارت و هــاي عمــومی و تخصصــی حفاظــت از محــیط زیســت در شــرکتبرگــزاري دوره

.هاي دولتی و خصوصی، دانش زیست محیطی را در جامعه ارتقا دادسازمان
ت سبز نیز مثبت و معنـادار بـود،   از آنجا که تاثیر تمایل به جمع گرایی بر نگرش به محصوال

هاي دینی و ملی در ضرورت و اهمیت کمک به هم نـوع  توان با بیان مفاهیم و آموزهبنابراین می
و همچنین با ارتقا همبستگی و اتحاد ملی بطور مثال، لزوم توجه به آلودگی خلیج فارس که نماد 

.مصرف کنندگان ایرانی نمودگرایی غرور و افتخار ایرانیان است، سعی در افزایش جمع
با توجه به اثبات نقش میانجی تمایل به پرداخت در رابطه نگرش به محصوالت سبز و قصـد  

توان با تاکید بـر خاصـیت سـازگار بـودن محصـوالت سـبز بـا محـیط         خرید این محصوالت، می
حصـوالت  زیست و همچنین تاکید بر منافع خیرخواهانه و معنوي حاصل از خرید و اسـتفاده از م 

سبز به جاي منافع سوداگرایانه و مادي، تمایـل مصـرف کننـدگان جهـت پرداخـت بیشـتر بـراي        
.محصوالت سبز را به منظور حفظ محیط زیست براي آیندگان، افزایش داد

در نهایت، با توجه به نتایج آزمون متغیرهاي جمعیت شناختی تحقیـق و اثبـات ایـن موضـوع     
ها و همچنین درآمدهاي مختلـف،  ز در میان افراد با جنسیتکه میزان قصد خرید محصوالت سب

تفاوت دارد بطوریکه زنان و افراد با درآمد باال تمایل بیشتري به خرید محصـوالت سـبز دارنـد،    
بندي بازارهـا و  گردد که با بخشهاي تولید کننده محصوالت سبز پیشنهاد میبنابراین به شرکت

آمـد بـاال در جامعـه، محصـوالت سـبز را در بازارهـاي مناسـبی        تمرکز بر قشر زنان و اقشار با در
به کسب و کارهاي سبز . ورشکستگی و عدم موفقیت خود را کاهش داد توزیع نموده و ریسک

گردد به تولید محصوالت لوکس سبز بپردازنـد کـه   که در بدو تاسیس قرار دارند نیز پیشنهاد می
هــاي کنـونی تولیــد کننــده  همچنـین بــه شـرکت  . مشـتریان بــا درآمـد بــاال خواهـان آنهــا هســتند   

.گردد که در جهت سبز شدن گام بردارندمحصوالت لوکس نیز توصیه می
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  هاي تحقیقمحدودیت
شود کـه محققـان آتـی حتـی     باشد و پیشنهاد میهایی نیز میتحقیق حاضر داراي محدودیت

جـه بـه اینکـه ایـن تحقیـق مـدل       اول اینکه، بـا تو : ها توجه داشته باشنداالمکان به این محدودیت
شـود محققـان دیگـري نیـز در جوامـع آمـاري       توسعه یافته را ارائه و آزمون نمـوده پیشـنهاد مـی   

توانند رفتـار خریـد سـبز    دوم اینکه، محققان آتی می. مختلف این مدل را مورد آزمون قرار دهند
سـوم  . ی قـرار دهنـد  هاي مختلف از جملـه مشـاهده مـورد بررسـ    مصرف کنندگان را نیز به شیوه

اینکه، در تحقیق حاضر نگرش و قصد خرید محصول سبز خاصی در نظر گرفتـه نشـده و علـت    
-باشد بطـوري کـه نمـی   میآن نیز نادر و عدم فراگیر بودن نوع خاصی از محصول سبز در ایران 

شود کـه  یبنابراین پیشنهاد م. شود را پیدا نمودتوان محصول سبزي که به وفور در بازار یافت می
در آینده و با فراگیر شدن محصول سبز خاصی، محققان نگرش و قصد خرید هر محصـول سـبز   

  .خاص را مورد آزمون قرار دهند
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