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Abstract
The increase of awareness and social concerns of environment problems have led to dramatic changes in
consumers’ behavior and their purchase decisions. This, in turn, leads to a change in consumers’ behavior and
decision-making regarding purchasing. The present study thus, aims at investigating the consumers’ intention to
purchase the green products using the theory of planned behavior. Also, this study is an attempt to examine the
impact of consumers' attitudes, subjective norms and perceived behavioral control on their intention to purchase
green products considering the role of environmental knowledge and concern. To achieve this aim, the data
were collected from 384 consumers in Shiraz and were analyzed using structural equation modeling. The
findings revealed that the consumers' attitude and perceived behavioral control positively influenced their
intention to purchase green products. Moreover, the environmental knowledge and concerns have positive
impact on the consumer's intention to purchase green products. However, the effect of subjective norms on the
intention to purchase green products is not significant. Also, environmental concern and environmental
knowledge have a positive effect on the intention to purchase green products, but environmental concerns have
not affected mental perception and perceived behavioral control.
Keywords: Planned Behavior Theory, Environmental Concerns, Environmental Knowledge, Green Products.
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چکیده
 این امر بهنوبة خود تغییر در رفتار.نگرانیها و آگاهی زیستمحیطی افراد جامعه باتوجهبه افزایش مشکالت و مسائل زیستمحیطی افزایش یافته است
، تأثیرات نگرش،مصرفکننده و تصمیمگیری های خرید وی را در پی دارد؛ بنابراین هدف پژوهش این است که با استفاده از تئوری رفتار برنامهریزیشده
هنجارهای ذهنی و کنترل رفتاری ادراکشدة مصرفکننده با در نظر گرفتن نقش نگرانی و دانش زیستمحیطی بر قصد خرید محصوالت سبز را بررسی
 نفر در شهر شیراز گردآوری شده و دادهها با روش مدلسازی معادالت ساختاری تحلیل113  دادههای پژوهش از نمونهای مشتمل بر، به همین منظور.کند
 نتایج پژوهش نشان میدهد نگرش و کنترل رفتاری ادراک شده تأثیر مثبتی بر قصد خرید محصوالت سبز دارند؛ اما تأثیر هنجار ذهنی بر قصد.شده است
 نگرانی زیستمحیطی و دانش زیست محیطی تأثیر مثبتی بر قصد خرید محصوالت سبز دارد؛ اما نگرانی، همچنین.خرید محصوالت سبز معنادار نیست
.زیستمحیطی بر هنجار ذهنی و کنترل رفتاری ادراکشده اثرگذار نبوده است
. محصوالت سبز، دانش زیستمحیطی، نگرانیهای زیستمحیطی، تئوری رفتار برنامهریزیشده:کلید واژهها

* نویسنده مسئول

 / 333تحقیقات بازاریابی نوین ،سال هشتم ،شماره سوم ،شماره پیاپی ( )13زمستان 3131

مقدمه

بسیار مهم است؛ زیرا این امر به آنها کمک مگیکنگد تگا

در سالهای اخیر ،مشکالت محیطی و تأثیرات نامطلوب

استراتژیهای مناس

آن بر سالمت انسان به مسئلة مهمی در بین دانشگگاهیان،

تدوین کنند (هگا و جانگدا .2332 ،6چگن و لگو)2332 ،1؛

دولگگتمگگردان و مگگدیران سگگازمانهگگا تبگگدیل شگگده اسگگت

بهطگوریکگه در بلندمگدت ،مصگرفگرایگی سگبز نقگش

(هیتکو ،ماچولین .)2331 ،3این موضوع افزایش توجگه و

مهمگگی در توسگگعة پایگگدار اقتصگگادی و اجتمگگاعی جامعگگه

تمایل افگراد جامعگه بگه سگمت وفگا و پایگداری محگی

خواهد داشت (سان ،لیو و زهاو.)2333 ،1

را بگرای توسگعة محصگوالت سگبز

زیست را باعث شده که بهنوبة خود تغییراتی در تقاضا و

بنابراین ،در سال های گذشته پگژوهشهگای بسگیاری

رفتارهای مصرفکنندگان ایجاد کرده است (چامورو و

در زمینگگة رفتگگار و قصگگد خریگگد مصگگرفکننگگدگان از

بنگیل)2336 ،2؛ بهطوریکه مصرفکننگدگان در زمگان

مجموعهای از محصگوالت سگبز در کشگورهای مختلگ

خریگگد محصگگول ،صگگرفای بگگه قیمگگت و کیفیگگت آن توجگگه

انجام گرفته است (هان و همکاران )2333 ،3کگه در ایگن

نمی کنند و تأثیرات زیست محیطی مصگرف محصگوالت

پژوهشها عمدتای از دو تئوری رفتار برنامگهریگزیشگده و

را نیگگز در نظگگر مگگیگیرنگگد (جوشگگی و رومگگان.)2331 ،1

تئوری عمل منطقی برای پیشبینی رفتگار خریگد طبقگات

بنگگابراین ،امگگروزه مصگگرفکننگگدگان بگگرای وفازگگت از

مختل

محصوالت سگازگار بگا محگی زیسگت اسگتفاده

محی زیست به انتخاب و خرید محصوالت سبز تمایگل

شگگده اسگگت (سگگان ،الیگگو و زهگگاو .)2333 ،بگگا وجگگود

بیشتری پیدا کردهاند (عباسی ،عنایتی و رهبری.)3133 ،

محبوبیت این نظریهها ،آنها نتوانستهاند رفتار خریگد سگبز

در عصگگر کنگگونی ،مصگگرفکننگگدگان بگگرای محگگی

را بگگهدرسگگتی تببگگین کننگگد .ایگگن رفتارهگگا از نگگگرشهگگا،

زیست نگرانند و خرید محصوالت و خدمات سازگار با

هنجارهای ذهنی و کنتگرل رفتگاری ادراکشگده واصگل

محی زیست را ترجیح مگیدهنگد و چنگین نگرانگیهگا و

مگگیشگگود کگگه تفگگاوت بسگگیاری بگگین نگگگرشهگگا دربگگارة

ایجگاد مصگرف

مصرفگرایی سبز و رفتار خرید واقعی ایجگاد مگیکننگد

سازگار با محی زیست شده است که به «مصرفگرایی

(پاول ،مودی و پاتل 2336 ،و جوشی و رومان.)2331 ،

سبز» شهرت یافته است (سوپلیکو.)2333 ،3

بنگگگابراین ،مباوثگگگاتی دربگگگارة کگگگاربرد تئگگگوری رفتگگگار

آگاهی هایی دربارة محی زیست سگب

با وجود اینکه جنبش سبز بگهسگرعت در کشگورهای

برنامهریزیشده در رفتار مصرفکننده سگبز وجگود دارد

توسگگعهیافتگگه در وگگال گسگگترش اسگگت ،هنگگوز پگگذیرش

(سان ،الیو و زهاو .)2333 ،بهطوریکه این نظریههگا در

مصرفگرایی سبز در کشورهای در وگال توسگعه ماننگد

شرای فرهنگی متفاوت ،نتایج مختلفی را نشان میدهد؛

ایگگگران بگگگا سگگگرعت انگگگدکی پگگگیش مگگگیرود (رقگگگاوان،

بنابراین الزم است شگکاف بگین نگگرش و رفتگار در ایگن

واهانواتی .)2333 ،1بنگابراین ،درک قصگد و ترجیحگات

نظریهها را با استفاده از عوامل شناختی و روانشناختی در

مصرفکننده از خرید محصوالت سگبز بگرای بازاریابگان

بافگگتهگگای فرهنگگگی متفگگاوت بررسگگی شگگود (وی 33و

1. Haytko and Matulich
2 .Chamorro and Banegil
3 . Joshi and Rahman
4. Suplico
5. Raghavan and Vahanvati

6. Ha and Janda
7. Chan and Lau
8. Sun, Liu and Zhao
9 . Han et al
10. Wei

بررسی قصد مصرفکننده برای خرید محصوالت سبز با استفاده از نظریة رفتار برنامهریزی شده ،نگرانیهای زیستمحیطی و دانش زیستمحیطی333 /

همکاران .)2331 ،باتوجهبه افزایش مشگکالت و مسگائل

بگگه طگگور خگگاص ،پگگژوهشهگگای مربگگون بگگه رفتگگار

زیستمحیطی در کشورهای در وال توسعه مانند ایران،

مصرفکننده سبز نشگان مگیدهگد قصگد رفتگاری ،عامگل

نگرانیها و آگاهی زیستمحیطی افگراد جامعگه افگزایش

پیشبینی کنندة تأثیرگذاری در رفتار خریگد سگبز اسگت؛

یافته است .پژوهش واضر به دنبال پاسخ به ایگن پرسگش

زیرا قصد خرید به شدت بر افزایش اوتمال خریگد یگک

است کگه عوامگل شگناختی ماننگد دانگش و نگرانگیهگای

محصول تأثیرگگذار اسگت (کگاراتو و مگت .)2331 ،3در

زیسگگگتمحیطگگگی بگگگا در نظگگگر گگگگرفتن نظریگگگة رفتگگگار

این زمینه ،تئوری رفتار برنامهریزیشده نیز ادعا میکنگد

برنامه ریزی شگده بگر قصگد خریگد محصگوالت سگبز چگه

که قصد خرید سگبز عامگل تعیگین کننگدة محگوری بگرای

تأثیری دارند.

رفتار خرید واقعی مصرفکننده است؛ بگدین معنگی کگه

در پژوهش واضر بگا بررسگی پگژوهشهگای پیشگین،

همانطور که قصد خریگد ،در خصگوص یگک محصگول

تأثیرگذاری این عوامل شناختی و متغیرهای نظریة رفتگار

سبز افزایش مییابد ،اوتمال خریگد واقعگی آن محصگول

برنامهریزی شده بر قصد خرید محصوالت سبز بررسی و

از سوی مصرفکننده نیز افزایش مییابد .با این وال ،به

آزمگگون مگگیشگگود .در پایگگگان نیگگز باتوجگگهبگگه نتگگگایج،

دلیل وجود تنوّع در ویژگیهگای فرهنگگی ،اجتمگاعی و

پیشگگنهادهایی بگگرای تأثیرگگگذاری هگگر یگگک از متغیرهگگای

ویژگی های دیگر ،این فرایند نمیتواند به صورت کلگی

بررسیشده بر قصد خرید مصرفکنندگان بیان میشود.

تعمیم داده شود .در واقع خواستههای مصگرفکننگدگان
همچون نگرش آنها دربارة محصوالت سازگار با محی

 .1مبانی نظری پژوهش

زیست در بازارها و فرهنگهای مختل  ،متفاوت اسگت

 -2-1قصد خرید محصوالت سبز

(رومگگن و دوسگگت .)2331 ،1بگگه همگگین منظگگور در هگگر

در منابع بازاریابی ،متغیگر قصگد خریگد پگیشبینگیکننگدة

فرهنگ باید قصد رفتاری مصرفکنندگان بگرای خریگد

مهمی از رفتار خرید مصرفکننده به شمار مگیرود کگه

محصوالت سبز بررسی شود؛ برای مثگال ،در ایگن زمینگه

بر فروش محصوالت جدید و تکرار خریگد محصگوالت

پژوهشهایی با استفاده از تئوری رفتار برنامهریگزیشگده

موجگگود تگگأثیر مگگیگگگذارد (علگگی ،عل گیخگگان ،اومگگد و

بر رواب نظری و تئوریک نگرش ،قصد و رفتار تمرکگز

شهزاد 2333 ،3و وی و همکاران.)2331 ،
فیشبین و آجگزن )3311( 2قصگد رفتگاری را اوتمگال
ذهنی شکلدهی یک رفتار خاص تعری

میکننگد؛ بگه-

کگگگردهانگگگد (ان جگگگی و پگگگاالدینو 2333 ،6و راهبگگگر و
عبدالواود.)2333 ،1
 2-2تئوری رفتار برنامهریزیشده

طوریکه نقش قصد رفتاری در یگک ارتبگان نگرشگی-

تئوری رفتار برنامهریزیشده ،مبتنی بر تئگوری عمگل

رفتاری ،سطح تالش الزم برای اجرای یک رفتگار ماننگد

منطقی 1است .این تئوری را نخسگتین بگار در سگال 3361

خرید یک محصول یا خدمت را نشان میدهد (رامایگاه،

مارتین فیش بین 3ارائه و مدتی بعگد آجگزن )3333( 3آن

لی و محمد.)2333 ،1

1 . Ali, Khan, Ahmed, and Shahzad
2. Fishbein and Ajzen
3. Ramayah, Lee and Mohamad

4. Karatu and Mat
5. Rehman and Dost
6. Ng and Paladino
7. Rahbar and Abdul Wahid
8. Reasoned action
9. Martin Fishbein
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را بگگگگازنگری کگگگگرد و توسگگگگعه داد .تئگگگگوری رفتگگگگار

نگگگرش دربگگارة رفتگگار ،درجگگهای از ارزیگگابیهگگای

برنامگگهریگگزیشگگده ،مگگدل مناسگگبی بگگرای بررسگگی عوامگل

مطلوب یگا نگامطلوب یگک فگرد دربگارة آن رفتگار اسگت

تعیین کنندة فردی و محیطی تأثیرگگذار بگر قصگد خریگد

(آجزن 3333،و یگاداو و پگادک .)2336 ،6بگهطگوریکگه

است (هسیو و چانگگ2331 ،2؛ پگائول ،مگودی و پاتگل،1

نگرش ،به قضاوت کردن دربارة این اشاره مگیکنگد کگه

 2336و کیم ،نجیت و هنسر.)2331 ،3

آیا رفتار مورد نظر ،مطلوب است یا نامطلوب ،یگا اینکگه

در واقع بگر مبنگای ایگن تئگوری ،قصگد رفتگار فگرد بگا

آیا فرد تصمیم به انجام این رفتگار دارد یگا خیگر (پگائول،

عواملی هدایت مگیشگود :بگاور هنجگاری کگه بگه مفهگوم

مگودی و پاتگگل .)2336 ،در وگگوزة رفتگار مصگگرفکننگگدة

تأثیرپذیری افراد از دیگران (دوستان ،خانواده ،همکاران

سگگبز ،نگگگرش دربگگارة محصگگوالت سگگبز همگگان باورهگگا،

و گروههای مرجگع) در انجگام رفتگار هگدف اسگت و در

عواط

و تمایالت مطلوب یا نگامطلوب مصگرفکننگده

هنجار ذهنی وی نمود پیگدا مگیکنگد .بگاور رفتگاری کگه

نسبت به محصوالت سازگار با محی زیست و تگأثیرات

باعث ایجاد نگرش مثبگت یگا منفگی (اوسگاس ارزیابانگه)

آنها بر محی تعری

میشود (عبدالرشید ،جیوسگوف و

درباره انجام رفتار هدف میشود .باورهای کنترلی که به

کاسگگیم )2333 ،1و م گیتوانگگد ی گک قضگگاوت ارزش گی

عوامل موجود گاه تسهیلکننده و گاه مانع عملکرد یک

شخصگی بگرای وفازگت از محگی زیسگت بیگان شگود

رفتار و همچنین قدرت درکشده از ایگن عوامگل اشگاره

(محمدیان و بخشنده .)3131 ،باتوجهبه رابطگة علیگی بگین

دارد (عبدالقادر .)2331 ،1بنابراین ،در چارچوب تئگوری

نگرش دربارة محصوالت سبز و قصد خرید سبز ،برخی

رفتار برنامهریزیشده سه عامگل وجگود دارد (شگکل )3؛

از پژوهشگگگران معتقدنگگد نگگگرش ،پگگیشبینگگیکننگگگدة

نگگگرش بگگه رفتگگار ،هنجگگار ذهنگگی و کنتگگرل رفتگگاری

قدرتمندی از قصگد خریگد در پگژوهشهگای رفتگار سگبز

ادراکشده که همة ایگن عوامگل بگه شگکلگیگری قصگد

اسگگت و دریافتنگگد نگگگرش مطلگگوب مصگگرفکننگگده بگگه

رفتگگاری منجگگر مگگیشگگوند و بگر رفتگگار واقعگگی فگگرد تگگأثیر

محصوالت سبز باعث افزایش روزافزون قصد خرید آن

مگگیگگگذارد (آجگگزن .)3333 ،در ادامگگه هگگر یگگک از ایگگن

محصوالت میشود (یاداو و پادک2336،؛ پائول ،مودی

متغیرهای پیشبینیکنندة قصد خرید بررسی شده است.

و پاتل 2336؛ کیم و هان 2333 1و مصطفی.)2331 3
از آنجا که نگگرش ،والگت روانشگناختی واصگل از
ارزیابی مصرفکننده است ،اگر ارزیابی مصگرفکننگده
از محصوالت سگبز مثبگت باشگد ،قصگد رفتگاری وی نیگز
افگگگزایش خواهگگگد یافگگگت (چگگگن و تونگگگگ)2333 ،33؛
بهطوریکه مشتریان دارای دغدغههای زیستمحیطگی،

شکل  :3تئوری رفتار برنامهریزیشده (آجزن)3333 ،
1. Ajzen
2. Hsu and Chang
3. Paul, Modi and Patel
4. Kim, Njite, and Hancer
5. AbdulQader

بهشدت اوساس میکننگد مگیتواننگد بگرای وفازگت از
6. Yadav and Pathak
7. Abdul Rashid, Jusoff, and Kassim
8 . Kim and Han
9 . Mostafa
10. Chen and Tung
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محی زیست کاری کنند و رفتار خرید آنها بر مسگائل

مصرفکنندگان جوان برای خرید محصگوالت سگازگار

جامعگه تگأثیر گگذار اسگت (عباسگی ،عنگایتی و رهبگگری،

با محی زیست به تأیید و نظر دیگران توجهی ندارنگد و

 .)3133باتوجهبگه نتگایج پگژوهشهگای پیشگین مگیتگوان

فشار خانواده ،دوستان و همساالن بگر قصگد خریگد آنهگا

فرضیة اول پژوهش را بدینصورت بیان کرد:

موثر نیست .باتوجهبه نتگایج ایگن پگژوهشهگا الزم اسگت

فرضیة نخست :نگرش مصگرف کننگدگان دربگارة

تأثیرگذاری هنجارهای ذهنی بر قصد خرید محصگوالت

محصگگوالت سگگبز بگگر قصگگد خریگگد آنهگگا نسگگبت بگگه ایگگن

سبز در جامعة ایرانی نیز بررسی شود .بنابراین ،فرضیهای

محصوالت تأثیر مثبت و معنیداری دارد.

به صورت زیر میتوان بیان کرد:

هنجگار ذهنگگی متغیگگر مهگگم دیگگگری در تئگگوری رفتگگار

فرضیییة دو  :هنجارهگگای ذهنگگی بگگر قصگگد خریگگد

برنامهریزیشده است که به باور فرد دربارة تفکر و نظر

مصگگرفکننگگدگان نسگگبت بگگه محصگگوالت سگگبز تگگأثیر

افراد مرجع دربارة انجامدادن یا ندادن یک رفتار خاص

معنیداری دارد.

فرد اشاره دارد (آجزن .)3333 ،بهطوریکگه هنجارهگای

عامل کنترل رفتاری ادراک شگده ،متغیگر دیگگری از

ذهنگی تگأثیر افگراد نزدیگک بگه فگرد (دوسگتان ،خگگانواده،

تئوری رفتار برنامهریزیشده است که به میزان دشگواری

همکاران و یا نزدیکان) را بر رفتار وی برجسته میکنگد.

یا سگهولتی اشگاره دارد کگه فگرد در اجگرای یگک رفتگار

به طور کلی هر چقدر هنجار ذهنگی ،بگرای رفتگار مگورد

تجربه میکند؛ بهطوریکه کسانی که درجگة بیشگتری از

نظر مثبت تر باشد ،تمایل فرد به انجام آن رفتگار مثبگت و

کنترل بر رفتار خود دارنگد و قصگد قگویتگری بگه انجگام

قویتر خواهد بود (هان ،هسیو و شیو.)2333 ،3

رفتاری خاص دارند (آجزن .)3333 ،به این معنا که اگر

در ایگگن پگگژوهش ،هنجارهگگای ذهنگگی بگگه نظگگرات و

فرد از یک رفتار نگرشی مثبت داشته باشگد ،ولگی آن را

دیدگاههگای افگراد تأثیرگگذار بگر فراینگد تصگمیمگیگری

خارج از توانایی خود اوساس کنگد ،آن عمگل را انجگام

خریگگگد محصگگگوالت سگگگبز اشگگگاره دارد .دربگگگارة ایگگگن

نمیدهد (صنایعی ،خزائی پول ،جعفگری و بگالوئی جگام

محصوالت ،زمانی که افراد مرجع فکر مگیکننگد خریگد

خانه.)3132 ،

این محصوالت یک عمل مناس

است ،فشار اجتمگاعی

کنترل رفتاری ادراکشده شامل دو مؤلفه است:

واردشده بر فرد بگرای خریگد محصگوالت سگبز افگزایش

 .3قابلیت کنترل درکشده (نشاندهندة در دسترس

مییابد؛ درنتیجه ،فرد با خریگد ایگن محصگوالت بگه ایگن

بودن منابعی است که در کنترل مصرفکننده است و به

فشگگارها پاسگگخ مگگیدهگگد .بنگگابراین ،مطگگابه نظگگر هگگان و

ایگگن منگگابع بگگرای درگیرشگگدن در رفتگگار نیگگاز دارد).2 .

همکگاران ( ،)2333هگا و جانگگدا ( ،)2332چگن و تونگگگ

خودکارآمگگدی درکشگگده (اعتمگگاد بگگه نفگگ

فگگرد در

( ،)2333و یگگاداو و پگگادک ( )2336هنجارهگگای ذهنگگی

توانگگاییاش بگگرای انجگگام یگگک رفتگگار اسگگت) (مصگگباوی

پیشبینیکنندة مهمی برای تمایل بگه خریگد محصگوالت

جهرمی و اخوان خرازیان.)3131 ،

سبز است؛ اما برخالف این یافتهها ،پائول ،مودی و پاتگل

بنابراین ،ترجیحات و رفتار مصگرفکننگده از طریگه

( )2336و نگیویان ،لوبو و نگیوبان )2331(2نشگان دادنگد

چگونگی تأمین منگابع (زمگان ،پگول ،انگروی) و سگهولت
دسترسی به محصول یا خدمت تعیین مگیشگود .بگه طگور

1. Han, Hsu, and Sheu
2. Nguyen, Lobo and Nguyen

 / 333تحقیقات بازاریابی نوین ،سال هشتم ،شماره سوم ،شماره پیاپی ( )13زمستان 3131

خاص در ووزة مصگرف سگبز ،پگژوهشهگایی بگه رابطگة

فرضیههای پژوهش را بدینصورت بیان کرد:

مثبت بین کنترل رفتاری ادراکشده و قصد خریگد سگبز

فرضیة  :4نگرانی زیستمحیطی مصگرفکننگدگان

اشاره دارند .بگرای مثگال،کنترل رفتگاری ادراکشگده بگر

بر نگرش آنها به خریگد محصگوالت سگبز تگأثیر مثبگت و

تمایگل بگگه اقامگگت در هتگگلهگای سگگبز (هگگان و همکگگاران،

معنیداری دارد.

 ،2333چن و تونگ ،2333 ،چان و لو ،)2332 ،مصرف

عالوه بگر اینکگه ،میگزان بسگیاری از نگرانگی محیطگی

محصوالت سبز (پاول ،مودی و پاتل2336 ،و لیئگوبیکین

موج

نگرش مثبت مصرفکننگده مگیشگود و افگزایش

و مندرویکیت و برنتونین )2336 ،3تأثیر دارد .باتوجگهبگه

هنجار ذهنی مثبت و کنتگرل رفتگاری ادراکشگدة وی را

نتایج این پژوهشها میتوان گفت:

نیگگز در پگگی خواهگگد داشگگت .ایگگن امگگر باعگگث بگگرانگیختن

فرضیة سو  :کنترل رفتاری ادراک شگده بگر قصگد

مصرفکننده به تمایل بیشتر بگرای دریافگت محصگوالت

خرید مصرف کنندگان نسبت به محصگوالت سگبز تگأثیر

سبز در آینده نزدیک خواهد شد (آلبیگرک ،اکسگوی و

مثبت معنیداری دارد.

کابر .)2332 ،در همین زمینه ،بمبرگ )2331(3میگوید

 2-3نگرانیهای زیستمحیطی

نگرانی محیطی نهتنها بگر باورهگای هنجگاری ،رفتگاری و

نگرانگگی دربگگارة محگگی زیسگگت اسگگاس پگگژوهشهگگای

کنترلگگی افگگراد ،بگگر هنجارهگگای ذهنگگی و کنتگگرل رفتگگاری

زیسگگتمحیطگگی و هگگمچنگگین مسگگئله مهمگگی در فراینگگگد

ادراکشگده نیگگز مگؤثر اسگگت .هگمچنگگین ،چگن و تونگگگ

و

( )2333و پگگگاول ،مگگگودی و پاتگگگل ( )2336گفتگگگهانگگگد

همکاران .)2331 ،2نگرانی زیستمحیطی به میگزان آگگاهی

هنجارهای مثبت و افزایش کنتگرل رفتگاری ادراکشگده

و تگگالش افگگراد در زمینگگة مشگگکالت زیسگگتمحیطگگی اشگگاره

تحت تأثیر نگرانیهای زیسگت محیطگی قگرار مگیگیگرد؛

میشود و رفتار فرد برای وفازت از محی زیست را نشگان

بهطوریکه افرادی که نگران محی زیستاند ،بر رفتگار

میدهد (آلبیرک ،اکسوی و کابر.)2332 ،1

دیگگگران از طریگگه فشگگارهای خگگانواده و دوسگگتان تگگأثیر

تصگگمیمگیگگری مصگگرفکننگگده اسگگت (دیامگگانتوپول

پگگژوهشهگگای پیشگگین رابطگگة مسگگتقیم نگرانگگیهگگای

میگذارنگد .بنگابراین ،هنجارهگای ذهنگی مصگرفکننگده

زیسگگتمحیطگگی بگگر نگگگرش محصگگوالت سگگبز را بررسگگی

تحگگت تگگأثیر افگگزایش نگرانگگیهگگای محیطگگی قگگرار دارد.

کردهاند (پگاول ،مگودی و پاتگل2336 ،؛ یگاداو و پگادک

هگگمچنین،کگگاهش ادراک از مشگگکالت در تگگأمین منگگابع،

2336؛ چگگن و تونگگگ 2333؛ هگگان و همکگگاران2333 ،؛

زمان و موجود بودن محصوالت سگبز بگرای خریگد ایگن

کگگیم و هگگان  2333و مصگگطفی .)2331 ،بگگر اسگگاس ایگگن

محصوالت ،از افزایش نگرانگیهگای دربگارة وفازگت از

پژوهشهگا ،افگرادی کگه نگگران محگی زیسگت هسگتند،

محی زیست ناشی میشود.

نگرش مطلوبی به محصگوالت سگبز دارنگد کگه ایگن امگر
بهنوبة خود باعث افزایش قصد خرید آنها میشود.
باتوجگگهبگگه نتگگایج پگگژوهشهگگای پیشگگین مگگیتگگوان

باتوجگگهبگگه نتگگایج پگگژوهشهگگای پیشگگین مگگیتگگوان
فرضیههای پژوهش را بدینصورت بیان کرد:
فرضیة  :5نگرانی زیست محیطی مصگرفکننگدگان
هنجارهای ذهنی آنهگا بگه خریگد محصگوالت سگبز تگأثیر

1. Liobikienė, Mandravickaitė,and Bernatonienė
2. Diamantopoulos et al
3. Albayrak, Aksoy, and Caber

4. Bamberg
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محی زیست است» (لیونیدو 1و همکاران.)2333 ،

مثبت و معناداری دارد.
فرضیة  :6نگرانی زیست محیطی مصگرفکننگدگان

پگگژوهشهگگای پیشگگین ،هنگگگام بررسگگی اقگگدامات

بر کنترل رفتاری ادراک شدة آنها به خریگد محصگوالت

محی زیست دو نوع دانش انتزاعی و دانش واقعگی را از

سبز تأثیر مثبت و معناداری دارد.

هم متمگایز کگردهانگد .دانگش انتزاعگی مربگون بگه دانگش

عالوه بر پژوهشهای نامبرده ،سگایر پگژوهشهگا نیگز
نشان میدهند نگرانیهای زیستمحیطی مصگرفکننگده
عامگل مهمگگی در تصگگمیمگیگری وی بگگرای اقگگدام جهگگت
مصگگگرف سگگگبز اسگگگت (جوشگگگی و رومگگگان.)2331 ،
بگگهطگگگوریکگگگه افگگگزایش نگرانگگگی زیسگگگتمحیطگگگی در
مصگگرفکننگگده سگگب ومایگگت از محصگگوالت سگگبز و
انتخاب این محصوالت برای خریگد اسگت .بگرای مثگال،
بگگگین نگرانگگگیهگگگای زیسگگگتمحیطگگگی و قصگگگد خریگگگد
مصگگگرفکننگگگده نسگگگبت بگگگه خریگگگد خگگگودروی برقگگگی

مرتب به محی زیست (مانند مشکالت ،علل ،راهوگلهگا
و  )...است .دانش واقعی مربون به دانش رفتگاری اسگت
که میتواند به کار گرفتگه شگود (مصگطفی )2333 ،و بگه
توانایی مصگرفکننگده بگرای شناسگایی مفگاهیم ،روابگ
مربون به پایداری محگی زیسگت بگرای رفگع مشگکالت
محیطگگی اشگگاره دارد .از آنجگگا کگگه دانگگش بگگر پگگردازش
شناختی فرد تأثیر میگذارد ،وانو 3و همکگاران (،)2333
دانش را یکی از مؤلفههگای مهگم مگیداننگد کگه نگگرش
افراد بگه رفتارهگای سگازگار بگا محگی زیسگت را شگکل
می دهد؛ بهطوریکگه مصگرفکننگدگان دارای دانگش و

(خودروهای سازگار با محی زیست) (سانگ و بخگت،3

آگگگگاهی زیسگگگتمحیطگگگی بیشگگگتر نسگگگبت بگگگه سگگگایر

 )2331و نسبت به خرید سوختهای زیستی (هگارتمن و

مصرفکنندگان ،نگرانی بیشتری دربارة محگی زیسگت

آپگگاالزا )2332 ،2رابطگگة مثبگگت و معنگگاداری وجگگود دارد.

دارنگگد کگگه باعگگث توجگگه بیشگگتر آنهگگا بگگه ویژگگگیهگگای

بنابراین ،باتوجهبه نتگایج پگژوهشهگای پیشگین مگیتگوان

زیسگگتمحیطگگی محصگگوالت در هنگگگام خریگگد مگگیشگگود
1

(کنگگگ ،لیگگو و کگگیم  )2331بنگگابراین ،میگگزان زیگگادی از

فرضیة پژوهش را بدینصورت بیان کرد:
فرضیة  :7نگرانی زیست محیطی مصگرفکننگدگان
بر قصد خرید محصوالت سگبز تگأثیر مثبگت و معنگاداری
دارد.

دربارة محصوالت سبز تأثیر میگذارد و بهنوبة خود بگه-
طور مستقیم بر تصمیم به خرید سبز مؤثر است (چاول و
همکگگاران .)2336 ،بگگه عگگالوه ،در پگگژوهش مصگگطفی

 2-4دانش زیستمحیطی
دانش زیستمحیطی ،دانگش عمگومی افگراد دربگارة
وقگگایه ،مفگگاهیم و روابگ محگگی زیسگگت طبیعگگی و
اکوسیستمها (مصطفی )2333 ،و مسگائل محگی زیسگت
(چان و لو )2332 ،و پیامدهای رفتگاری مگؤثر بگر محگی
زیست و مجموع مسئولیتهای فردی برای توسعة پایدار
محی زیست (یاداو و پگادک  )2336تعریگ

دانش مصگرفکننگده بگه شگکلگیگری نگگرش مطلگوب

مگیشگود.

( )2331آمده است که دانش محیطی تأثیر غیرمسگتقیمی
از طریه نگرش بر رفتاریهای سازگار با محگی زیسگت
دارد .بنگگگابراین ،مگگگیتگگگوان گفگگگت دانگگگش محیطگگگی
مصرفکننده دربگارة برنامگههگای مصگرف پایگدار بگرای
وفازت از محی زیست ،نگرش فرد را تغییر مگیدهگد و
نگرش بر رفتار زیسگتمحیطگی وی مگؤثر اسگت (بگاربر،

دانش محی زیسگت «بگه معنگای پگی بگردن بگه اهمیگت
1. Sang and Bekhet
2. Hartmann and Apaolaza

3. Leonidou
4. Zhao
5. Kang, Liu and Kim

 / 336تحقیقات بازاریابی نوین ،سال هشتم ،شماره سوم ،شماره پیاپی ( )13زمستان 3131

تیلور و استریک.)2333 ،3

متغیگگر دانگگش زیسگگتمحیطگگی بگگه صگگورت مسگگتقیم و

کنگ ،لیو و کیم ( )2331عالوه بر این نتیجه ،وجود

غیرمستقیم از طریه متغیر کنترل رفتاری ادراکشگده بگر

اثرگذاری دانش مصگرفکننگده از محصگوالت سگبز بگر

تمایل به خرید سبز اثر معناداری دارد .همچنین ،بمبرگ

هنجارهای ذهنی وی را تأیید کردهاند .بهطوریکگه اگگر

و موسر )2331( 1در پگژوهش خگود بگر نقگش دانگش بگر

مصرفکننگده دانگش بیشگتری دربگارة محصگوالت سگبز

سگگطح نگگگرش و کنتگگرل رفتگگار ادراکشگگدة افگگراد از

داشته باشد ،در تصمیم خرید خود کمتر به نظرات گروه

رفتارهای مسئولیت اجتماعی تأکید کگردهانگد .در همگین

مرجگگگع توجگگگه مگگگیکنگگگد و در مقابگگگل ،زمگگگانی کگگگه

زمینه ،پژوهشهای دیگری نیز اثرگذاری مثبت دانش بر

مصگگرفکننگگدگان دانگگش کمگگی از محصگگوالت داشگگته

نگرش و کنترل رفتار ادراکشده را تأیید کردند و نشان

کمتگری

دادند دانش ،اثر قویتری بگر کنتگرل رفتگار ادراکشگده

دارند و به نظرات دیگگران بیشگتر متکگی هسگتند (چگن و

نسبت به نگرش دارد .بگرای مثگال ،کگیم ،یونگگ و لگی

3

دینگگگ .)2336 ،2هگگمچنگگین ،افگگزایش دانگگش و آگگگاهی

( )2333در پگگژوهش خگگود نشگگان دادنگگد دانگگش محیطگگی

زیسگتمحیطگی باعگگث افگزایش تعهگگد اخالقگی و انگیگگزة

مصرفکننده دربگارة برنامگههگای مصگرف پایگدار بگرای

مصرفکننده برای انجگام رفتارهگای سگازگار بگا محگی

وفازت از محی زیست ،تأثیر مثبتی بر نگگرش و کنتگرل

زیست خواهد شد .بنابراین ،میتگوان وجگود رابطگة بگین

رفتاری وی دارد.

باشند ،برای تصمیمگیری خرید اعتماد به نفگ

دانش زیستمحیطی و هنجگار ذهنگی را نشگان داد (هگا و
جانگگدا .)2332 ،باتوجگگهبگگه نتگگایج پگگژوهشهگگای پیشگگین
میتوان فرضیههای پژوهش را بدینصورت بیان کرد:
فرضیة  :8دانش زیستمحیطی مصرفکنندگان بگر
نگگگرش آنهگگا بگگه خریگگد محصگگوالت سگگبز تگگأثیر مثبگگت و
معنیداری دارد.

باتوجگگهبگگه نتگگایج پگگژوهشهگگای پیشگگین مگگیتگگوان
فرضیههای پژوهش را بدینصورت بیان کرد:
فرضیة  :11دانش زیستمحیطی مصگرفکننگدگان
بر کنترل رفتار ادراکشگدة آنهگا بگه خریگد محصگوالت
سبز تأثیر مثبت و معنیداری دارد.
در پژوهشهای فوق و سایر پژوهشهگا ،رابطگة بگین

فرضیة  :9دانش زیستمحیطی مصرفکنندگان بگر

دانگگش زیسگگتمحیطگگی و قصگگد خریگگد سگگبز را بگگه طگگور

هنجارهای ذهنی آنهگا بگه خریگد محصگوالت سگبز تگأثیر

مستقیم و غیرمستقیم تأیید شده اسگت (نگیویگان ،لوبگو و

معنیداری دارد.

نگیوبان 2331؛ وانگ ،لیو و کیو2333 1؛ ویسنته مولینگا

6

ایجاد نگرش مطلگوب در

و همکگگاران ،2331 ،ازی و نگگدیبی  2331 1و مصگگطفی

مصرفکننده میشود .وجود دانش زیسگتمحیطگی بگین

 .)2333بنابراین ،دانش زیستمحیطی باید وجگود داشگته

افگراد یگگک جامعگگه ،کمگگک مگگیکنگگد تگگا آنهگگا از مسگگائل

باشد تا رفتار سازگار با محی زیست (مانند خرید سگبز)

زیست محیطی درک کاملتگری داشگته و بگهنوبگة خگود،

رخ دهگگگد (بگگگاربر ،تیلگگگور و اسگگگتریک .)2333 ،دانگگگش

باورهای کنترلی در سطح باالتری داشته باشگند .افگراد بگا

زیستمحیطیِ مناس  ،مصرف کننده را برمی انگیزاند تا

دانش زیست محیطیِ زیگادتر بگرای وفگا محگی زیسگت

در فعالیتهگای پایگداری درگیگر شگود و تگأثیرات منفگی

دانش زیست محیطی سب

برای خرید محصوالت سبز تالش بیشتری خواهند کرد.
در همگگین زمینگگه ،صگگی

و همکگگاران ( )3133معتقدنگگد
1. Barber, Talor and Strick
2. Cheng and deng

3. Bamberg and Moser
4. Kim, Yun and Lee
5. Wang, Liu, and Qi
6.Vicente-Molina
7. Eze and Ndubisi

بررسی قصد مصرفکننده برای خرید محصوالت سبز با استفاده از نظریة رفتار برنامهریزی شده ،نگرانیهای زیستمحیطی و دانش زیستمحیطی331 /

فعالیتهای مصرفی خود بر محی زیسگت را بگه وگداقل

شیراز است .تعداد اعضگای نمونگة آمگاری بگا اسگتفاده از

برساند (جوشی و رومان .)2331 ،با وجود این یافتههگا،

جدول کرجسی و مورگان 113 ،نمونه محاسگبه شگد .در

برخگی از پژوهشگگران گفتگهانگد افگزایش دانگش ممکگگن

نمونه بررسیشگده 133پرسشگنامه توزیگع شگد و اعضگای

اسگگت سگگب

افگگزایش آگگگاهی و نگرانگگی دربگگارة محگگی

نمونگگه نیگگز از طریگگه روش نمونگگهگیگگری غیراوتمگگالی در
از گردآوری دادهها ،ودود

زیسگگت شگگود ،امگگا لزومگای تغییگگر در رفتگگار فگگرد را در پگگی

دسترس انتخاب شدند .پ

نخواهد داشت (بمبرگ و موسگر .)2331 ،بنگابراین بایگد

 113پرسشنامه کامل و صحیح از نمونگه بررسگیشگده بگه

بررسی شود که آیا دانش زیستمحیطی بر قصگد خریگد

دست آمد که همین تعداد مبنای تجزیه و تحلیل دادههگا

محصوالت سبز مگوثر اسگت؛ درنتیجگه مگیتگوان فرضگیة

قرار گرفت .گردآوری دادهها بگا پرسشگنامه بگوده اسگت

پژوهش را به صورت زیر بیان کرد:

کگگه گویگگههگگای ایگگن پرسشگگنامه از پگگژوهشهگگای پیشگگین

فرضیة  :11دانش زیستمحیطی مصگرفکننگدگان

استخراج شده و بر اساس شگرای جامعگة مگورد بررسگی

بر قصد خرید محصوالت سبز تأثیر مثبگت و معنگیداری

بومی سازی شده است .در جدول  3تعگداد پرسگشهگای

دارد.

مربگگون بگگه هگگر یگگک از متغیرهگگای پگگژوهش و منبگگع

باتوجگگهبگگه مگگرور نتگگایج پگگژوهشهگگای پیشگگین ،مگگدل
مفهومی پژوهش و فرضیههای مرتب بگا آن را مگیتگوان

استخراجشده این پرسشها آورده شده است.
به منظور بررسی روایی پرسشنامه ،نخسگت از روایگی
صوری و محتوایی استفاده شد کگه پرسشگنامه در اختیگار

به صورت شکل  2نشان داد:

چند نفر از متخصصان و استادان بازاریابی قرار گرفگت و
پیشنهادهای اصالوی آنها اعمال شد و سگس

در مرولگة

پگگیشآزمگگون بگگا توزیگگع  13پرسشگگنامه در بگگین نمونگگة
بررسیشده ،اصالواتی در پرسشنامه انجام گرفت .پگ
از توزیع نهایی پرسشنامههگا و بازگشگت آنهگا ،روایگی و
پایایی آنها آزمون و سنجش شد که نتایج بهدستآمگده
در «
بگگر اسگگاس دادههگگای گگگردآوریشگگده از پرسشگگنامه،
وضگگعیت متغیرهگگای پگگژوهش و همبسگگتگی بگگین آنهگگا در
جدول  2ارائه شده اسگت .اطالعگات ایگن جگدول نشگان

شکل  :2مدل مفهومی پژوهش
 3-1روششناسی پژوهش
پژوهش واضر باتوجهبه هدف آن از نوع کگاربردی

متوس گ اسگگت .هگگمچنگگین ،از بگگین متغیرهگگای پگگژوهش،

است .هم چنین این پگژوهش از نگوع همبسگتگی اسگت و

متغیرهای کنتگرل رفتگاری و نگگرش ،نگرانگی محیطگی و

رابطة بین متغیرهای مختل

را کش

و تعیگین مگیکنگد.

میدهد میگانگین متغیرهگای پگژوهش بگه میگزان بیشگتر از

هنجگگار ذهنگگی ،نگرانگگی محیطگگی و کنتگگرل رفتگگاری هگگی

باتوجهبه روش گگردآوری اطالعگات (پرسشگنامه) ،ایگن

رابطهای وجود ندارد .در بین سگایر متغیرهگای پگژوهش،

پگگگژوهش از نگگگوع پگگگژوهشهگگگای میگگگدانی و روش آن

بیشترین میزان همبستگی را دانش محیطی با قصد خریگد

توصیفی-پیمایشی است.

( )3/33و کمترین همبستگی را دانش محیطی و نگرانگی

جامعة آماری این پگژوهش ،شگامل شگهروندان شگهر
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محیطی دارند (.)3/236
جدول  :1متغیرهای پژوهش و روایی سازه و پایایی این متغیرها در این پژوهش
روایی سازه

تعداد

متغیر

آمارة کفایت

منبع پرسشها

پایایی

سطح معناداری بارتلت

آلفای کرونباخ

نگرش

1

کیم و هان ()2333

3/133

3/333

3/332

هنجارهای ذهنی

1

چن و لو ()2332

3/63

3/333

3/121

کنترل رفتار ادراکشده

1

کیم و هان ()2333

3/621

3/333

3/613

نگرانی زیستمحیطی

3

مصطفی ()2333

3/621

3/333

3/63

دانش زیستمحیطی

1

مصطفی ()2333

3/121

3/333

3/132

قصد خرید سبز

3

کیم ،نجیت و هنسر ()2331

3/13

3/333

3/133

کل پرسشنامه

26

پرسشها

نمونهبرداری

3/13

جدول  : 2نتایج همبستگی بین متغیرهای پژوهش و میانگین و انحراف معیار
متغیرها

نگرش

هنجار ذهنی

کنترل رفتاری

نگرانی محیطی

دانش محیطی

قصد خرید

نگرش
هنجارهای ذهنی

**3/211

رفتار کنترلشده

3/331

نگرانی محیطی

**

3/121

دانش محیطی

**

3/233

**3/361
3/336
**

3/132

3/311
**

3/323

**

3/236

قصد خرید

**3/333

**3/136

**3/133

**3/122

**3/333

میانگین

3/11

1/33

1/33

3/33

1/13

1/33

انحراف معیار

3/133

3/136

3/113

3/631

3/113

3/631

**سطح معنیداری در /11
» آورده شگده اسگگت .براسگگاس نتگگایج واصگگل از ایگگن

است .به عگالوه ،بگرای تعیگین پایگایی پرسشگنامه از معیگار

جدول ،روایگی سگازه بگا روش تحلیگل عگاملی تأییگدی و

ضری

آلفای کرونبگاخ اسگتفاده شگد .مقگدار پگذیرفتنی

استفاده از دو معیار آمارة کفایت نمونهبگرداری و سگطح

برای معیار ضری

معنیداری بارتلت مطلوب گگزارش شگده اسگت .مقگدار

میتوان مقدار بیش از 3 /6را نیز پذیرفت که نشاندهندة

کمتگگر از  1درصگگد بگگرای سگگطح معنگگیداری بارتلگگت و

پایایی نسگبی اسگت (هیگر و همکگاران .)321 ،2331 ،در

مقگگگداری بیشگگگتر از  63درصگگگد بگگگرای آمگگگارة کفایگگگت

این پگژوهش مقگدار ایگن معیگار بگرای تمگامی متغیرهگای

نمونهبرداری نشان از تأیید روایی سگازه بگرای متغیرهگای

پژوهش از وداقل مقدار  3/6بیشتر است که نشاندهنگدة

پژوهش دارد (هیر و همکاران .)332 ،2331 ،3باتوجهبگه

پایایی مطلوب برای پرسشنامه است .نتایج بهدستآمگده

این معیارها ،روایگی سگازه در ایگن پگژوهش تأییگد شگده

از روایی سگازه و پایگایی متغیرهگای پگژوهش واضگر در

1 .Hair et al

آلفای کرونباخ بیش از  3/1است؛ اما

جدول  3آورده شده است.

بررسی قصد مصرفکننده برای خرید محصوالت سبز با استفاده از نظریة رفتار برنامهریزی شده ،نگرانیهای زیستمحیطی و دانش زیستمحیطی333 /

هنجگگار ذهنگگی ،نگرانگگی محیطگگی و کنتگگرل رفتگگاری هگگی

بگگر اسگگاس دادههگگای گگگردآوریشگگده از پرسشگگنامه،
وضگگعیت متغیرهگگای پگگژوهش و همبسگگتگی بگگین آنهگگا در

رابطهای وجود ندارد .در بین سگایر متغیرهگای پگژوهش،

جدول  2ارائه شده اسگت .اطالعگات ایگن جگدول نشگان

بیشترین میزان همبستگی را دانش محیطی با قصد خریگد

میدهد میگانگین متغیرهگای پگژوهش بگه میگزان بیشگتر از

( )3/33و کمترین همبستگی را دانش محیطی و نگرانگی

متوس گ اسگگت .هگگمچنگگین ،از بگگین متغیرهگگای پگگژوهش،

محیطی دارند (.)3/236

متغیرهای کنتگرل رفتگاری و نگگرش ،نگرانگی محیطگی و
جدول  :1متغیرهای پژوهش و روایی سازه و پایایی این متغیرها در این پژوهش
روایی سازه

تعداد

متغیر

آمارة کفایت

منبع پرسشها

پایایی

سطح معناداری بارتلت

آلفای کرونباخ

نگرش

1

کیم و هان ()2333

3/133

3/333

3/332

هنجارهای ذهنی

1

چن و لو ()2332

3/63

3/333

3/121

کنترل رفتار ادراکشده

1

کیم و هان ()2333

3/621

3/333

3/613

نگرانی زیستمحیطی

3

مصطفی ()2333

3/621

3/333

3/63

دانش زیستمحیطی

1

مصطفی ()2333

3/121

3/333

3/132

قصد خرید سبز

3

کیم ،نجیت و هنسر ()2331

3/13

3/333

3/133

کل پرسشنامه

26

پرسشها

نمونهبرداری

3/13

جدول  : 2نتایج همبستگی بین متغیرهای پژوهش و میانگین و انحراف معیار
متغیرها

نگرش

هنجار ذهنی

کنترل رفتاری

نگرانی محیطی

دانش محیطی

قصد خرید

نگرش
هنجارهای ذهنی

**

3/211

رفتار کنترلشده

3/331

نگرانی محیطی

**3/121

دانش محیطی

**

3/233

قصد خرید

**

3/333

**

3/361

3/336
**

3/132

**

3/136

3/311
**

3/323

**

3/133

**

3/236

**

3/122

**

3/333

میانگین

3/11

1/33

1/33

3/33

1/13

1/33

انحراف معیار

3/133

3/136

3/113

3/631

3/113

3/631

**سطح معنیداری در /11
 3-2یافتههای پژوهش

پاسخگویان مجرد ( 262نفر) و وگدود  13درصگد (322

خصوصیات نمونة بررسیشده

نفر) متأهل بودهانگد .بیشگترین تعگداد پاسگخگویان دارای

تجزیگگه و تحلیگگل دادههگگای جمعیگگتشگگناختی نمونگگة

تحصیالت کارشناسی ( 13/1درصد331 ،نفر) و دیگران

بررسگگیشگگده نشگگان مگگگیدهگگد وگگدود  61درصگگگد از

دارای تحصیالت فگوق دیگسلم ( 21/6درصگد 333،نفگر)،
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تحصیالت کارشناسی ارشد و باالتر ( 26/1درصد331 ،

از طریگه دادههگای تجربگی گگردآوریشگده ومایگت و

نفر) و تحصیالت دیسلم و کمتر از آن ( 31/1درصد11 ،

تأیید میشود .مدل نهایی پژوهش پ

از آزمون مگدل و

نفر) بودند .همچنین ،بیشتر پاسخگویان در این پگژوهش

برقراری رواب پیشنهادی به صورت شگکل  1نشگان داده

را جوانان تشکیل میدهند کگه بیشگتر آنهگا در ردة سگنی

شده است.

 23تا  13سال قگرار داشگتند ( 13/3درصگد 126 ،نفگر) و
دیگر پاسخگویان 32 ،درصد در ردة سنی  33-13سگال
و  1درصد در ردة سنی  13-33سال بودند.
آزمون مدل مفهومی و فرضیههای پژوهش
برای آزمون مدل مفهومی و فرضیههگای پگژوهش از
روش مگگدلسگگازی معگگادالت سگگاختاری و روش تحلیگگل
مسیر در نرم افزار ایموس 3استفاده شده است .ایگن روش
به پژوهشگر کمک میکند تا رواب علیگی بیگانشگده در
فرضیههای پژوهش را بررسگی کنگد .بگدین منظگور بایگد
مگدل پگگژوهش و روابگ آن را بگا شگگاخصهگگای بگگرازش
آزمون کند و نشان دهد که آیا دادههای تجربی از مگدل
پژوهش ومایت میکننگد یگا خیگر؛ سگس

بگا اسگتفاده از

آزمون تگیاسگتیودنت و معنگاداری ضگری

رگرسگیونی،

درستی این رواب علیی و میزان تأثیرگذاری هگر یگک از
متغیرهای پژوهش بر متغیرها وابسته مشخص میشود.
نتایج واصل از آزمون مدل پژوهش نشگان مگیدهگد
برخی از شاخصهای برازش بگرای مگدل اولیگه پگژوهش
مناس

نیستند (جدول  .)1بنابراین با اعمال پیشگنهادهای

نرمافگزار مبنگی بگر وگذف و افگزودن روابطگی در مگدل،
دوباره مدل پژوهش آزمون شد .نتایج واصل از بگرازش
مدل نهایی در جگدول  1نشگان داده شگده اسگت .در ایگن
جدول میتوان مشاهده کگرد کگه مقگدار میگانگین ریشگة
مربعگگات 2مقگگداری کمتگگر از  33درصگگد دارد ( )3/31و
مقدار دیگگر شگاخصهگا نیگز وضگعیت مناسگبی را نشگان
میدهد .این نتایج نشان میدهد مگدل مفهگومی پگژوهش
1. Amos 20
2 . RMSEA

شکل  :3میدل نهیایی پیژوهش بیه همیراه
ضرایب رگرسیونی استاندارد

بررسی قصد مصرفکننده برای خرید محصوالت سبز با استفاده از نظریة رفتار برنامهریزی شده ،نگرانیهای زیستمحیطی و دانش زیستمحیطی331 /

جدول  :3شاخصهای برازش برای مدل اولیه و نهایی پژوهش
شاخص برازش
قابلقبول
پژوهش
پژوهش

مقادیر مدل نهایی

1/1

3/313

3/313

3/313

3/36

3/31

پ

مقادیر
مقادیر مدل اولیه

23/33

3/311

3/123

3/121

3/122

3/21

χ2/df

GFI

IFI

CFI

NFI

RMSEA

بین  3تا 1

>33%

>33%

>33%

>33%

<33%

از بگرازش کلگی مگدل ،فرضگیههگای پگژوهش و

متغیرها وگذف شگد .بگه عگالوه رابطگة کوواریانسگی بگین

معنگگاداری روابگگ موجگگود در مگگدل پگگژوهش بررسگگی

متغیرهای خطگای هنجگار ذهنگی و نگگرش و بگین هنجگار

می شگود .بگرای بررسگی معنگاداری ایگن روابگ از نتگایج

ذهنی و کنترل رفتاری پیشنهاد شده است.

رگرسیونی و میزان آمارة تیاستیودنت برای هگر

نتایج برازش جزئی مدل نهایی در جدول  3نیز نشان

ضرای

یگگک از رابطگگههگگای پیشگگنهادی مگگدل اسگگتفاده مگگیشگگود.

میدهد تمامی فرضیههگای پگژوهش بگهجگز فرضگیههگای

جدول  ،3این نتگایج را بگرای مگدل اولیگه و مگدل نهگایی

دوم ،پگگنجم و ششگگم تأییگگد شگگده اسگگت .بگگرای دیگگگر

پژوهش نشان می دهد .بر اساس نتایج جدول  3میتگوان

فرضگگیههگگای پگگژوهش ،بگگدین دلیگگل کگگه مقگگدار آمگگارة

گفگگت در مگگدل اولیگگه پگگژوهش ،بگگهجگگز رابطگگههگگای بگگین

تیاستیودنت بیشتر از مقدار بحرانی  3/36است ،میتوان

متغیرهگگای هنجگگار ذهنگگی و قصگگد خریگگد ،بگگین نگرانگگی

گفت این فرضیهها به وسگیلة دادههگای گگردآوریشگده

زیستمحیطی و هنجار ذهنی ،بین نگرانی زیستمحیطی

تأیید شدهاند .هگمچنگین میگزان کمتگر از  1درصگد بگرای

و هنجار ذهنی ،سایر رابطههای فرضشده تأیید شدهانگد.

سگگطح معن گیداری نیگگز ایگگن نتیجگگه را تأییگگد مگگیکننگگد و
برآوردهشده را نشان میدهگد .روابگ

بدین دلیل که مقدار آمگارة تگیاسگتیودنت محاسگبهشگده

معناداری ضرای

برای ایگن روابگ تأییدنشگده ،از مقگدار بحرانگی ()3/36

کوواریانسی بین متغیرهگا نشگان مگیدهگد بگین متغیرهگای

کمتر اسگت؛ بنگابراین در ایگن مرولگه فرضگیههگای دوم،

هنجار ذهنی و نگرش و هنجار ذهنگی و کنتگرل رفتگاری

پنجم و ششم تأیید نشدهاند .در مدل نهایی رابطة بین این

رابطهای وجود دارد.
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جدول  :4روابط موجود در مدل و میزان آمارة تیاستیودنت و ضرایب رگرسیونی آنها
مدل اولیه
فرضیه

استاندارد

ضری
تأثیر

استیودنت

آمارة تی

معنیداری

سطح

تأیید رابطه

استاندارد

ضری
تأثیر

استیودنت

آمارة تی

معنیداری

2

هنجار ذهنی >-قصد خرید

3/366

3/312

3/311

رد

سطح

3

نگرش >-قصد خرید

3/213

1/212

***

تأیید

3/233

1/316

***

تأیید رابطه

رابطه مورد بررسی

مدل نهایی

تأیید

وذف مسیر

1

کنترل رفتاری >-قصد خرید

3/231

3/111

***

تأیید

3/233

1/131

***

تأیید

3

نگرانی زیستمحیطی>-نگرش

3/21

1/133

***

تأیید

3/211

1/131

***

تأیید

1

نگرانی زیستمحیطی >-هنجار ذهنی

3/331

3/112

3/121

رد

وذف مسیر

6

نگرانی زیستمحیطی >-کنترل رفتاری

-3/332

3/311

3/312

رد

وذف مسیر

1

نگرانی زیستمحیطی >-قصد خرید

3/313

1/316

***

تأیید

3/361

1/112

***

تأیید

1

دانش زیستمحیطی>-نگرش

3/211

3/33

***

تأیید

3/211

3/333

***

تأیید

3

دانش زیستمحیطی >-هنجار ذهنی

3/113

1/261

***

تأیید

3/133

1/123

***

تأیید

33

دانش زیستمحیطی>-کنترل رفتاری

3/323

3/311

***

تأیید

3/323

3/361

***

تأیید

33

دانش زیستمحیطی>-قصد خرید

3/213

1/132

***

تأیید

3/233

6/223

***

تأیید

پ

از تأییگد فرضگیههگای پگژوهش مگیتگوان میگزان

اثرگذاری مستقیم و غیرمستقیم هر یک از متغیرها را بگر

اثرگذاری متغیرهای پژوهش بر متغیر وابسگته در جگدول
 1ارائه شده است.

متغیر وابسته قصد خرید بررسی کرد .مقگادیر مربگون بگه
جدول  :5اثر متغیرهای پژوهش بر متغیر قصد خرید سبز
متغیرهای پژوهش

تأثیرات مستقیم

تأثیرات غیرمستقیم

تأثیرات کل

رتبة اثرگذاری

نگرش

3/233

-

3/233

2

کنترل رفتار ادراکشده

3/233

-

3/233

1

نگرانی زیستمحیطی

3/361

3/361

3/211

3

دانش زیستمحیطی

3/233

3/311

3/311

3

نتایج ایگن جگدول نشگان مگیدهگد از بگین متغیرهگای

سبز از سوی مصرف کننگده بگا اسگتفاده از تئگوری رفتگار

پژوهش ،دانش زیست محیطی بیشترین تگأثیر ( )3/311و

برنامهریزی شده با درنظر گرفتن نقش متغیرهای دانش و

نگرانی زیست محیطی کمترین تأثیر ( )3/211را بر متغیر

نگرانیهای زیستمحیطی بررسی شده است .بگر اسگاس

وابستة قصد خرید سبز دارند.

نتگگایج واصگگل ،مگگیتگگوان گفگگت متغیگگر قصگگد خریگگد
مصگگرفکننگگده بگگه وسگگیلة عگگواملی همچگگون «نگگگرش»،

 .4بحث و نتیجهگیری

«نگرانیهای زیستمحیطی»« ،دانگش زیسگتمحیطگی» و

در این مطالعه عوامل مؤثر بگر قصگد خریگد محصگوالت

«کنترل رفتاری ادراکشده» پیشبینی میشود .در ادامگه

بررسی قصد مصرفکننده برای خرید محصوالت سبز با استفاده از نظریة رفتار برنامهریزی شده ،نگرانیهای زیستمحیطی و دانش زیستمحیطی331 /

نتایج واصل از آزمون هر یک از فرضگیههگای پگژوهش

پادک ( )2336همسو نیست .این نتیجه میتواند ناشی از

بیان میشود:

فرهنگگگ جامعگگگة ایرانگگی باشگگگد؛ بگگدین صگگگورت کگگگه

فرضیة اول و سو  :این فرضیههگا (اثرگگذاری دو

مصرفکنندگان جوان ایرانگی بگرای خریگد محصگوالت

متغیر «نگرش» و «کنترل رفتگاری ادراکشگده» بگر متغیگر

سگبز کمتگر بگه نظگرات دیگگران (توصگیههگای دوسگتان،

«قصد خرید محصوالت سبز») تأیید شدهاند .این یافتههگا

آشنایان و گگروههگای مرجگع) توجگه مگیکننگد .هرچنگد

با نتایج پگژوهش پگاول ،مگودی و پاتگل ( ،)2336چگن و

ممکن است نظرات آنگان را بشگنوند ،ایگن نظگرات بگر

تونگگگگ ( ،)2333کگگگیم و چنگگگگ ( )2333و کگگگیم و

باورها و پنداشتهای آنگان تگأثیری نمگیگگذارد .نتیجگة

همکاران ( )2331همخگوانی دارد .آنگونگه کگه نگگرش

این تأثیر در جامعة ایرانی را میتوان در پگژوهش نخعگی

افزایش تمایگل

و خیری ( )3133یافت .نتایج آن پژوهش نشان میدهگد

به خرید محصوالت سبز میشود .بنابراین ،برای کگاهش

هرچه هنجارهای ذهنی مصرفکننگدگان بیشگتر باشگد،

دشواری و افزایش اطمینان مصرفکننده ،بازاریابان باید

قصد خرید سگبز آنهگا تغییگری نخواهگد کگرد .بنگابراین،

بگگگر آسگگگانی دسترسگگگی ،روشهگگگای دسگگگتیابی و تنگگگوع

بازاریابان برای تغییر این رویه میتوانند بگا بگه کگارگیری

محصوالت سبز به دلیل کمبود این محصوالت در کشگور

رهبران عقیده مانند بازیگران ،ستارههای ورزشی یا سایر

بیفزاینگگگد .هگگگمچنگ گین ،بگگگرای تقویگگگت کنتگگگرل رفتگگگاری

افراد مشهور و برگزاری سخنرانیهای دربارة اسگتفاده از

ادراکشگگده و ایجگگاد نگگگرش مثبگگت در فگگرد ،بازاریابگگان

محصگگوالت سگگبز جهگگت وفازگگت از محگگی زیسگگت،

میتوانند پیامهای تبلیغاتی خاصگی را طراوگی کننگد؛ بگه-

اطالعات مهمی را در اختیار مصرف کننگده قگرار دهنگد.

طگگوریکگگه بگگا نمگگایش تبلیغگگات آگگگاهیدهنگگده در زمینگگة

این امر بهنوبة خود تمایل آنهگا را بگه خریگد محصگوالت

عملکگگگگرد محصگگگگوالت سگگگگبز در وفگگگگا طبیعگگگگت و

سبز افزایش دهند.

مثبت و کنترل رفتاری ادراکشده ،سب

محی زیست ،میتوانند انگیزه و تمایل فگرد بگرای امتحگان

فرضیة چهار و هفتم :این فرضیههگا (تگأثیر مثبگت

کردن محصول را افگزایش دهنگد (پگاول ،مگودی و پاتگل،

متغیگگر «نگرانگگی زیسگگتمحیطگگی» بگگر دو متغیگگر «نگگگرش

 .)2336همچنین ،بگرای افگزایش قصگد مصگرفکننگده بگه

رفتاری» و «قصد خرید محصوالت سبز») ،تأیید شگدهانگد.

خرید محصوالت سبز ،بازاریابگان مگیتواننگد از ارتباطگات

این یافتهها با نتایج پژوهش پاول ،مگودی و پاتگل (،)2336

(تلویزیون ،مجالت،

آلبیگگرک ،اکسگگوی و کگگابر ( ،)2332بمبگگرگ (،)2331

اینترنت و  )...برای انتقال پیگامهگای محصگول و فراخگوانی

سگگانگ و بخگگت ،)2331( ،هگگارتمن و آپگگاالزا ( )2332و

نگرش مثبت نسبت به محصوالت سبز استفاده کنند.

مصطفی ( )2331همخوانی دارد .این یافته نشگان مگیدهگد

بازاریابی از طریه کانالهای مختل

فرضیة دو  :این فرضیه (اثرگگذاری هنجگار ذهنگی

میزان زیادی از نگرانی محیطی موج نگرش مثبت برای

بر قصد رفتاری) تأییگد نشگده اسگت .ایگن یافتگه بگا نتگایج

اقدام جهت وفازت از محی زیسگت مگیشگود .ایگن امگر

پژوهش پاول ،مودی و پاتل ( )2336و نگیویگان ،لوبگو و

باعث برانگیختن مصرفکننده به تمایل بیشتر برای خریگد

نگیوبان ( )2331همخوانی دارد؛ امگا بگا پگژوهش چگن و

محصول سبز در آینده نزدیک خواهد شد.

تونگگگ ( ،)2333هگگان و همکگگاران ( )2333و یگگاداو و

فرضیة پنجم :این فرضیه (اثرگذاری متغیر «نگرانی
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زیسگتمحیطگی» بگر متغیگر «هنجگار ذهنگی») تأییگد نشگده

آنجا که تنها ایجاد نگرش مطلوب برای تمایل به خریگد

است .این یافته از پژوهش با نتایج پژوهش پاول ،مگودی

محصوالت سبز کگافی نخواهگد بگود ،بگا افگزایش دانگش

و پاتل ( ،)2336آلبیرک ،اکسوی و کابر ( )2332و چن

میتوان اعتماد به نفسی را در فرد ایجاد کرد تا بداند هگر

و تونگ ( )2332همخوانی ندارد .تأییدنشدن این فرضیه

فردی در هر شرایطی می تواند با خرید محصوالت سگبز،

ممکن است به این دلیل باشد که پاسگخگویان بگهخگوبی

سهم مهمی در وفا محی زیست داشته باشد .با آسانی

نتوانسته اند خویشگتن خگود را بگروز دهنگد و بیگان کننگد.

دسترسی به محصول از نظر قیمت و مکان می تگوان ایگن

نگرانی زیستمحیطی ،فرد را میتواند به وامی محگی

اوساس را در فرد تقویت کرد.

زیست تبدیل کند؛ آنگونه که مصرفکننگدگان بیشگتر

فرضیة نهم :یافته های پژوهش نشان میدهگد متغیگر

بگگه وفازگگت از محگگی زیسگگت مگگیاندیشگگند و بگگه خریگگد

«دانش زیستمحیطی» بر «هنجار ذهنی» تأثیر معنگیداری

محصوالت سبز تمایل پیدا کنند.

دارد .این یافته با نتایج پگژوهش چگن و دینگگ( ،)2336

فرضیة ششم :این فرضیه (اثرگذاری متغیر «نگرانگی

لنگ لیو و کیم ( )2331ها و جاندا ( )2332و بمبگرگ و

زیستمحیطی» بر متغیر «کنتگرل رفتگاری ادراکشگده»)،

موسر ( )2331همخگوانی دارد؛ بگدین دلیگل کگه تقویگت

تأیید نشده است .این یافته از پژوهش بگا نتگایج پگژوهش

دانش زیست محیطی درذهن فگرد مگی توانگد بگاور ذهنگی

پاول ،مودی و پاتل ( ،)2336آلبیگرک ،اکسگوی و کگابر

وی را دربارة خرید محصوالت سبز تغییر دهد .بنابراین،

( )2332و چن و تونگ ( )2332همخگوانی نگدارد .نبگود

بازاریابگگان مگگیتواننگگد بگگرای معرفگگی محصگگوالت سگگبز و

ایگگگن اثرگگگگذاری ،بگگگدین دلیگگگل اسگگگت کگگگه هنگگگوز

افزایش آگاهی مصرف کننگده دربگارة پیامگدهای خریگد

مصرف کنندگان ایرانی ،دربگارة مسگائل زیسگتمحیطگی

سبز بگه منظگور وفازگت از محگی زیسگت ،کمسگینهگای

اوساس مسئولیت و نگرانی ندارند.

تبلیغاتی را طراوی کننگد و از ایگن طریگه تعهگد اخالقگی

فرضیة هشیتم و دهیم( :اثرگگذاری مثبگت متغیگر

مصرفکننده از محی زیست را افزایش دهند.

«دانگگش زیسگگتمحیطگگی» بگگر متغیگگر «نگگگرش» و «کنتگگرل

فرضیییة یییازدهم :متغیگگر «دانگگش زیسگگتمحیطگگی»

رفتاری») تأیید شده اسگت .ایگن یافتگه بگا نتگایج پگژوهش

بیشترین میزان همبستگی ( )3/33و بیشترین میگزان تگأثیر

مصطفی ( ،)2331بمبرگ و موسر ( )2331و کیم یونگ

( )3/31را با «قصد خرید مصرفکننده» سبز دارد (تأیید

و همکگگاران ( )3133همخگگوانی

فرضیة یازدهم) .نتیجة تأثیر مستقیم و غیرمسگتقیم دانگش

دارد .از آنجا که دانش زیسگتمحیطگی نقگش مهمگی در

زیستمحیطی بر قصد خرید محصوالت سبز با یافتههای

ایجگگاد نگگگرش مطلگگوب فگگرد بگگه محصگگوالت سگگبز دارد،

یگگاداو و پاتگگک ( ،)2336وانگگگ ،لیگگو و کیگگو (،)2333

مدیران سازمان ها و بازاریابان از طریگه ایجگاد پیگام هگای

ویسگنته مولینگا و همکگاران ( )2331و مصگطفی ()2333

تبلیغاتی آگاهی دهنده و هگمچنگین برگگزاری دورههگای

همسوست .بر اساس تئگوری رفتگار برنامگهریگزیشگده،

آموزشگگی دربگگارة اهمیگگت وفازگگت از محگگی زیسگگت

وجود دانش زیستمحیطی در بین افگراد یگک جامعگه

می توانند نگرش افگراد جامعگه را دربگارة مزایگای خریگد

کمک مگیکنگد تگا آنهگا در قبگال مسگائل و مشگکالت

محصوالت سبز به منظور تحقه این مهم تغییگر دهنگد .از

زیستمحیطی درک کاملتگر داشگته باشگند و اهمیگت

و لگگی ( )2333و صگگی
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بیشتری برای وفازت از محی زیسگت در نظگر بگیرنگد.

اندازهگیری دانگش زیسگتمحیطگی ،هگر دو نگوع دانگش

با افزایش دانش زیستمحیطی افگراد جامعگه ،باورهگای

ذهنی و عینی قابل بررسی است ،این پگژوهش باتوجگهبگه

کنترلی آنها رشد بیشتری پیدا خواهد کرد و هر چقدر

محدودیت ها در گگردآوری داده تنهگا بگر دانگش ذهنگی

باورها کنترلی افراد دارای سطح باالتر باشد ،فرد را بگه

تمرکز کرده است کگه انجگام پگژوهش در زمینگة هگر دو

سمت انجگام اعمگال وفازگت از محگی زیسگت ،سگوق

دانگگگش ذهنگگگی و عینگگگی بگگگرای انگگگدازهگیگگگری دانگگگش

میدهد .بنابراین ،بایگد برنامگههگای آموزشگی عمگومی و

زیستمحیطی ،در آینده پیشنهاد میشود.

کمسینهای تبلیغاتی شرکتهگا بگرای افگزایش آگگاهی و
آشگگنایی بگگا محصگگوالت سگگبز طراوگگی شگگود تگگا تمایگگل
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