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محصدوت    مؤثر بر قصد خریدد و خریدد واق دی   شی انگیزعوامل ، بررسی پژوهشهدف این 

پرسدش الدلی پدژوهش حاادر ایدن      است. این رابطه در  نقش ت دیلگری درآمد تبیینسبز و 

گان کنندد مصدرف تدثثیر مببدت بدر قصدد خریدد و خریدد واق دی        چه است که عوامل انگیزشی 

 از اادر ح پژوهشاین رابطه دارد؟  نقشی در ت دیلچه متغیر درآمد محصوت  سبز دارند؟ 

جام ه آماری ایدن پدژوهش   . است کاربردی به لحاظ هدف و باشدمی پیمایشی -تولیفی نوع

بده روش  پرسشدنامه   913ت دداد   کده   بدوده  در شهر رشدت سبز کنندگان محصوت  مصرف

از  هدا بدا اسدتفاده   و تحلیدل داده بررسدی   گردیدد. تکمیل برفی گیری در دسترس و گلولهنمونه

 بده روش   با توجه به نرمال نبودن توزیع متغیرهای پژوهش وختاری سازی م ادت  سامدل

انجدام   "اسدمار  پدی.ال.اس  "و  "اس.پدی.اس.اس "ار نرم افدز و با کمک  مرب ا  جزیی حداقل

، ، کیفیدت و قیمدت  محیطدی زیسدت کیفیت زندگی، آگداهی   داد کهاین مطال ه نشان گردید. نتایج 

بدر قصدد خریدد محصدوت       یای سبز تثثیر مببتهاطالعا  و دانش، زمینه اجتماعی و شرکت

 دادارد. عالوه بر این نتایج نشدان  واق ی د سبز دارند. همچنین قصد خرید تثثیر مببت بر خرید

دانش و اطالعا  محصدول   همچنین ی ورابطه بین کیفیت زندگنقش ت دیلگر در  که درآمد فقط

 دارد.با قصد خرید  سبز

سدبز، خریدد واق دی    محصدوت   قصدد خریدد    ،صرف سدبز مشی انگیز عوامل  :کلیدی کلمات

 .، محصوت  سبزمحصوت  سبز
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 مقدمه

از الگوهدای مصدرف   تقلید  هب ،مصرف کنندگان کشورهای در حال توس هکه  از آنجا 

، اندد را افدزایش داده  خدود و مصدرف  خریدد   مقددار ، افته اقتصادیی توس ه یکشورها

ساندن اثرا  محیطی ایدن افدزایش مصدرف    برای به حداقل ر(، 8331) 9یسپمونت و پل

و  9)ریتدر  اندد را پیشدنهاد داده  8(GP)محصوت  سبز در بازارهای رو به رشد جهانی، 

در مددورد کدداهش منددابع گان کنندددمصددرفنگرانددی  از طددرف دیگددر (.8393همکدداران، 

و  سدت یز طیمواوع حفاظت از مح، مسئوتنه ریغ یهاتیف ال قیاز طر محیطیزیست

بده  را محصدوت  سدبز    یتقاادا بدرا   را پیش کشید و همین امدر  سبز رفمص یالگو

 محصددول سددبز(، 8393) 3وچدداریپو و کددطبددق ن ددر دانگلی .داده اسددت شیشدد  افددزا 

و  زباله ،آلودگیکاهش یا حذف  ،افزایش لرفه جویی در انرژی بهمحصولی است که 

 اثدرا   ی،رخده زنددگ  چدر طدول  کده  شدده   یطراحد به نحوی  و کرده کمک مواد سمی

 رساند.میحداقل به نامطلوب بر روی محیط زیست را 

در حدال   یکشدورها سدمت   در حدال حرکدت بده    جیکه مصرف سبز به تددر حالی در  

در  تاًعمدد  ،محصدوت  سدبز   یبدر رو  انجدام شدده    مطال دا  امدا    ،باشدد مدی توس ه 

 نو همکدارا  0(. گلدیم 8393، 5چدای  )چدن و  متمرکز شده اسدت  افتهیتوس ه  یکشورها

در  درلددد 3کمتددر از محصددوت  سدبز را  ورد شدده بددرای  آسدهم بددازار بددر ، (8399)

 اسداس  بدر  ایدران،  رد .ممکن است مقدار آن کاهش یابد تخمین زدند کهجهان سراسر 

 رهدا  درطبی دت  و تولیدد  پالسدتیکی  هدای زباله انواع تن هزار 503 ساتنه ارقام، و آمار

 اینکده  وجدود  بدا  .شوند تجزیه هازباله ینا تا کشدمی طول سال 933 حدود که شودمی

 بدا  مقایسده  در ایدران  مانندد  توسد ه  حدال  در کشورهای محیطی درزیست آلودگیهای

 بدا  مقایسده  در ایدران  در امدا  ،است رشد حال در باتیی نرخ با یافته توس ه کشورهای

 محیطدی زیسدت  هدای آلدودگی  با مقابله راستای در جدی اقدام یافته توس ه کشورهای

 وجدود  بدا  نیز کشورها سایر است. در لور  نگرفته مصرف و تولید حوزه در بویژه

 و کارهدا  و نهداد، کسد    مدردم  دولتهدا، سدازمانهای   سدوی  از مت دددی  اقدداما   اینکه

                                                           
1 Mont & Plepys 
2  Green Product 
3 Ritter  
4 Dangelico & Pujari 
5 Chen & Chai  
6 Gleim 
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 افزایش باعث تنها اقداما  این انجام شده، اما  زیست محیط از حفاظت جهت ،اشخاص

 محصدوت   بده  آنها عالقه میزان لیو هشد محیطیزیست مسائل مردم به عالقه میزان

 در موادوع  ایدن  کده  حالی در .استنداشته  چندانی محصوت  رشد این خرید و سبز

 درموردکمی  انشگاهیای دهپژوهش تاکنوند، کنمی پیدا بیشتری اهمیت روز هر جهان

اسدت،   شدده  انجدام  کشدور  داخدل  در زیسدت  محدیط  حدامی  کنندده مصدرف  هایانگیزه

 با دیخر یهاتیمربوط به ف ال ی، مطال ا  رفتاربنابراین (.9919مکاران،محمدیان و ه)

ادروری بده ن در     ،دید خر یکنندده و رفتدار واق د   مصرف دیقصد خر تمرکز خاص بر

تواندد  می گانکنندمصرف فقدان اطالعا از آنجا که  (.8390و همکاران،  9رسد )نورمی

باشد خرید  گیریدر هنگام تصمیم زهدای سدبم یارها و ویژگدی در ن رگرفتنمانع از 

 انید سدبز در م  دید قصدد خر  در یاطالعدا  ناکداف  ، بنابراین (9839ن، و همکارا 8)وانگ

 لیتبدد  یالمللد نیو بد  یمحلد  ابدان یبازار بر سر راه مانع نیتریاللبه کنندگان مصرف

 9هسدتند، )آمدان  محصوت  سبز  یابیبازار یهایاستراتژ توس هکه در حال شده است 

کننده برای تولیدکننددگان و  مصرف هایانگیزهدرک از طرف دیگر (. 8398مکاران، و ه

در رابطدده بددا  یتددرویج عددادا  مصددرف بددرای یکمکدد ،بازاریابددان و سیاسددت گددذاران

 و مالح ددا کیفیددت زندددگی  ،گددرش مببددتنهمچنددین باشددد. ز مددیمحصددوت  سددب

اسدت، منجدر بده     محصوت  سدبز  کنندگانمصرف مورد توجه غالباًکه  محیطیزیست

 (.8399)وانگ و همکاران شودحمایت از خرید می

شود که عوامل انگیزشی چه اکنون این پرسش مطرح می مذکورمسائل  با توجه به

گان محصدوت  سدبز   کنندد مصدرف تثثیری بر قصد خرید و در نهایدت خریدد واق دی    

 ژوهش بدا ؟ در ایدن پد  دارددر ایدن رابطده    یت ددیلگر نقدش   چه دارند؟ همچنین درآمد

مدلی از عوامل انگیزشی مؤثر بر قصد خریدد محصدوت     گذشته، پژوهشهای بررسی

، لدوازم خدانگی،   پوشداک ز جمله مواد غدذایی، محصدوت  بهداشدتی و    ا (سبز مصرفی

 های آن مورد آزمدون پیشنهاد و فرایهاین محصوت   و خرید واق ی (چراغ و باتری

 گرفتند.قرار

 

 

                                                           
1 Noor 
2 Wang  
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 پژوهش پیشینه

 از شدده  درک داندش  تدثثیر  ( بدا هددف بررسدی   9915نیدا و همکداران )   رحیمپژوهش 

 هدای هتفروشگاه انجام شد، یاف به دلبستگی واسطة خرید به به تمایل بر سبز محصول

 و همچندین  خریدد  بده  تمایدل  بدر  را سدبز  محصدول  از شده درک دانش تثثیر پژوهش

 .کنندمی تثیید فروشگاه به دلبستگی

 بدر  مدؤثر  عوامدل  شناسدایی  هددف  ( ، پزوهشی با 9919) رنجبر شمس و نجف ابادی

 انجدام دادندد.   تهدران  در کشداورزی ارگانیدک   محصدوت   کننددگان  مصدرف  نگدرش 

 داندش  بهداشدتی،  آگداهی  متغیرهدای  داد نشدان  رگرسدیون  تحلیل از حالل هاییافته

کننددگان در میدزان نگدرش آنهدا بده       سدن مصدرف   و انگیدزه  ارگانیدک،  محصدوت  

  زی ارگانیک مؤثرند.محصوت  کشاور

 بدر  تاثیرگدذار  منتخد   عوامل تثثیر بررسی (، پژوهشی با هدف9919نخ ی و خیری )

 عدواملی  کده  دادندد  نشان پژوهش انجام دادند. نتایج کنندگان مصرف سبز خرید قصد

 ارتباطدا   بدر  مبتندی  نگدرش  بازاریدابی،  ارتباطا  هایف الیت سبز، همچون برندهای

 قصد بر کننده ادراک شده مصرف اثربخشی و محیطی زیست شدان بیشتر، بازاریابی

 باشند. تثثیرگذار می سبز خرید

 یمصدرف کننددگان بدرا    میتصدم  یبا هددف بررسد  (، پژوهشی 8390نور و همکاران )

کرد  دثییمطال ه ت نیا جینتا ،ی.به طور کلانجام دادند.  یمحصوت  سبز در مالز دیخر

خه سبز، عواملی همچون ت هد، آگاهی نسدبت بده   غیر از تجربه مصرف سبز و چر که 

 دید خر یمصرف کننددگان بدرا   میتصم های سبز برمحصوت  سبز و همچنین شرکت

  دار دارند.تثثیر مببت و م نی محصوت  سبز

 دید رفتدار خر  بدر  ثدر ژعوامدل م  یبا هدف بررسد  (، به پژوهشی8395ندرا و همکاران )

هدا  یافتده . )تونس( پرداختند نوظهور یابر مصرف کننده در کشوره کیمحصول ارگان

( یطد یمح سدت یز یهدا  ی)سالمت و نگراند ها زهیو انگاهیم ، مفدیقصد خرنشان داد که 

حدال،   نید . بدا ا دارندد  کید محصدوت  ارگان  دید بر رفتار خر یو مببت و قو میاثر مستق

و نگدرش/ رفتدار    دقصدد ینگرش/ خر نیطرف، و ب کیو نگرش، از  هاانگیزه نیرابطه ب

 قابل مالح ه نبود. گر،یدر سمت د د،یرخ

در  زهید انگکنندده   جادایعنالدر شناسدایی   با هدف (، پژوهشی 8395ریتر و همکاران )

در برزیل انجام دادندد. متغیرهدای اطالعدا  و  داندش، نگدرش       مصرف محصول سبز
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زیست محیطی، زمینه اجتماعی و آگاهی زیست محیطی به شد  بدا مصدرف سدبز در    

با این حال، کیفیت و قیمت محصوت  سبز رابطه ا یفی با مصرف سدبز  ارتباط بود. 

 نشان دادند. متغیر کیفیت زندگی تثثیری بر مصرف محصوت  سبز نشان نداد.

نگددرش  نیارتبدداط بدد  نیددیت پژوهشددی جهددت   (،8395) 9کارونانایدداک و وانینایدداک 

 ریسکانش، د ،ترجیحا ، شده ادراک متیق ،یذهن یهنجارها ،یانمشتر یطیمحستیز

 نتایج انجام دادند.  ی،دیبریه خودروهای انیانت ارا  مشتر زیک شده، مقالد و نادرا

نفدوذ   ،شدده ادراک  مدت یق ی، دید بریه هید نقل لیوسدا  دید قصدد خر  از شینشان داد که ب

ی دارندد.  قابل تدوجه  ریثثتکه  هستند مستقل یرهایمتغشده، ک ادرا ریسکو  یاجتماع

 دید از قصد خر شیب یقابل توجه تثثیر چیهی طیمح ستیزکه دانش و نگرش  یحال در

 .ی ندارنددیبریوسایل نقلیه ه

تددثثیرا  نفددوذ  یبررسدد(، پژوهشددی بددا هدددف  8399و همکددارانش ) 8کانچاناپیبددال

انجدام دادندد.    سبز  نسدل جدوان   دیدر رفتار خر یطیمحستیو دانش ز یطیمحستیز

سبز مصدرف کننددگان   قصد خرید ر د یطیمح ستیز نشکه اثر و دا ها نشان دادیافته

 قابل توجه است. آنها یواق  دیخر نیجوان و همچن

هدای فدردی بدر خریدد محصدوت       پژوهشی با هدف تثثیر تفاو  ( 8398شهنایی )

سبز انجام داد. نتایج نشان داد که به غیر از زمان بقیه عوامدل ) درآمدد، پدول اادافه،     

( تثثیر مببدت و مسدتقیم بدر    عا  و دانشاطالها نسبت به خرید سبز و ارزشها، نگرش

 خرید محصوت  سبز دارند.

 

 های  پژوهش و توسعه فرضیهپژوهش  مفهومی مدل

 و مصرف محصوالت سبز 9کیفیت زندگی

لدذ    را  پایددار توس ه وزار  محیط زیست، غذا و امور روستایی )بریتانیا(، هدف از 

 گزارش کرده استهای آینده ی نسلکیفیت بهتر زندگی بدون افت کیفیت زندگ بردن از

کیفیت زندگی من کس کنندده ترجیحدا  زنددگی فدردی یدا       (.8399، 3)هیگینز و کامپانرا

عبدار   که از ملزوما  کیفیت زندگی بات اسدت،   توجه به سالمتی .است زندگی جم ی

                                                           
1 Karunanayake & Wanninayake 
2 Kanchanapibul  
3 Quality of life  
4 Higgins & Campanera 
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سدالمتی خدویش    هدای روزمدره خدود نگددران میزانی که یک فرد در ف الیدت"است از 

دارندد، افدراد آگداهی هسدتند کده       مصرف کنندگانی که به سالمتی خدود توجده ."است

دارای انگیدزه   ر در حفدد  و بهبددود سددالمتی خددود    ؤثهددای مدد  جهت انجام ف الیددت 

از آن جهت  نیزرا  دینداری در این میان مواوع (. 8335و همکاران ، 9هستند )نیوسام

گرایدی  عی رفداه جددا از مدادی   شدود و باعدث ندو   که اغل  موج  راایت شخصی می

از لدذ    ینوع برگرایی بر مصرف )مادیاند دانستهبه کیفیت سالمت مربوط گردد، می

هدای  نگدرش  هسدتند م مدوتً   خودگانی کده مراقد  سدالمتی کنندمصرف .تمرکز دارد(

بنابراین فرایه  (.9919)محمدیان و بخشنده، دارندد ارگانیدک تری به محصوت مببت

 شود:دوین میزیر ت

H1a :.کیفیت زندگی تثثیر مببتی بر قصد خرید محصوت  سبز دارد 

 

 و مصرف محصوالت سبز 8محیطیآگاهی زيست

 بازار رقابت در مهمی مسئله بلکه، ایدئولوژی یک تنها نه محیطیزیست دانش امروزه،

 ندش دا .دارد کنندده  مصدرف  بدر رفتدار  قابدل تدوجهی    تدثثیر  کده  شدود مدی  محسدوب 

 طبی دی  روابط محیط و مفاهیم حقایق، مورد در عمومی دانش عنوان محیطی بهزیست

محیطدی  آگداهی زیسدت  . (9919نخ دی و خیدری،   )شود می ت ریف هایشاکوسیستم و

محیطدی دارد و  اشاره به توانایی تغییر شکل عاد  به حدداقل رسداندن اثدرا  زیسدت    

ایدن عدادا     . گیدرد مدی ثیر قدرار  ثتوسط اجزای شناختی و نگرشی و رفتاری تحدت تد  

این است کده چده چیدزی و چگونده مصدرف      در مورد گیری شامل تصمیمکه مصرف 

کسد  آگداهی از    .گدذارد مدی تدثثیر   ش محصدوت  سدبز  وس ه و فروبر روی ت  ،شود

درک  آگداهی از  محیطدی و های زیسدت نه تنها به خاطر آگاهی جان  مصرف کنندگان،

بدرای  و مندافع شخصدی    جسدتجوی بده خداطر    بلکه ،کنندنقشی که در محیط بازی می

بندابراین فرادیه زیدر تددوین      (.8393)ریتر و همکداران،   باشدپایدار میشیوه زندگی 

 شود:می

2aH :تثثیر مببتی بر قصد خرید محصوت  سبز دارد. محیطیزیستهای آگاهی 

 

 

                                                           
1 Newsom  
2 Environmental consciousness 



 00   درآمد تعديلگی با  محصوالت واقعی خريد بر سبز محصوالت خريد قصد تأثیر

 مت محصوالت سبزیکیفیت و ق

یدک محصدول   ایست کده   درجه رگیبه عبار  د ایعملکرد خوب  جهیمحصول نت تیفیک

. نداشدته باشدد  ی و نقصد  باشدد  شدده  یسفارش، را برآورده کند یمشتر ازیتواند نیم

 تید فیک از یاب داد مختلفد   محصدول  یهدا یژگیو و ی، طراحیبندبسته ،هاامانت نامه

یک محصول، از جمله محصول سبز، به طور مستقیم قصدد  کیفیت  باشند.می محصول

 یهددایژگددیو. (8398)عسددگریان و همکدداران، دهدددر قددرار مددیثیثرا تحددت تدد آن خریددد

 دید محصدوت  بدر رفتدار خر   بدالقوه   تید فیمحصدوت  همدراه بدا ک    داریو پا یعملکرد

گلدیم و   هدای پژوهش طبق (.8395، 9)جوشی و رحمان گذاردیم ریثثتسبز  محصوت 

از آنهدا   اسدتفاده  بده های دیگر مرتبط (، قیمت محصوت  سبز و هزینه8399همکاران )

ه طدور  آنجاییکده محصدوت  سدبز بد    از  گیدری خریدد تدثثیر دارندد.    نیدز روی تصدمیم  

  م مددولی هسددتند، قیمددت آنهددا مددان ی بددرای      چشددمگیری گرانتددر از  محصددوت  

 نید سبز بدر ا  یابیبازار یکنون یکردهایروبا این حال  .گان غیر سبز استکنندمصرف

باشدند،  مدی  ستیز طیسازگار با مح  محصوت نیاا که از آنجدارند که  دیتثک تیواق 

)ریتدر و همکداران،    کنندد پرداخت  آنها یبراپول بیشتری  حاارند انیاز مشتر یبخش

م تقدندد کده از    عمومداً  هستند، ستیز طیمح نگرانی که مصرف کنندگان حتی(. 8393

 طیسدازگار بدا محد    یکده کاتهدا   یزمان یحت ،و مصرف محصوت  سبز دیخر قیطر

کمک  ستیز طیتوانند به محیم، گرانتر باشند دیگرشان یهانیگزیجانسبت به  ستیز

شدده از   درک ینسدب  تید مزاز آنجدا کده   در نتیجده  ، (8،8393)داوری و استراتون کنند

، سبز اسدت  ریاز محصوت  غ شی( بعملکردو  تیفی)به عنوان مبال، ک محصوت  سبز

کیفیدت   نیبندابرا  .(8399 ،9گان بیشتر است )لینگمصرف کنند از جان  رشیاحتمال پذ

)ریتدر و همکداران،    باشدند و قیمت محصوت  سبز محرکدی بدرای مصدرف سدبز مدی     

 شود:بنابراین فرایه زیر تدوین می(.  (.8393

H3a.کیفیت و قیمت محصوت  سبز تثثیر مببتی بر قصد خرید محصوت  سبز دارند : 

 

 

                                                           
1 Joshi & Rahman 
2 Davarii & Strutton  
3 Ling 
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 در مورد محصوالت سبز 9العات و دانشاط

هدای  گیری خرید تثثیر دارند شامل جزئیداتی در مدورد ویژگدی   تصمیم اطالعاتی که بر

، اثرا  بهداشتی، و منافع بدالقوه اقتصدادی اسدت کده     محیطیزیستمحصول، مزایای 

سبز باعدث   محصوت شناخت  داشته باشند. تثثیرد در میان مد  و بلند مد  نتوانمی

 بندد و آنهدا را تشدویق بده    آگداهی یا سبز  یابیبازار نسبت بهکنندگان شود مصرفیم

، 8)ویتدل  کندد مدی آن   ید از تخر یریو جلدوگ  ستیز طیدر مورد حفاظت از مح ینگران

در  یشدتر یداندش ب  ،آسدان بده اطالعدا     یسترسد د. (9،8395ایابو نورازا و نور8395

مصدرف   بندابراین  ،(8395و همکاران،  تریر) کندفراهم می محیطیزیستمورد مسائل 

طبدق ن ریده    کندد. کاتهدای م مدولی مدی   سدبز بدا    یکدات ی ابید ارزرا قادر به  کنندگان

منجددر بدده  دتوانددیمحصددوت  سددبز مدداسددتفاده از  منددافع ، (1199) آجددزن یددادگیری

در مدورد   اطالعا  و داندش  دهندنشان می انجام شده پژوهشهای. شود تکرارمصرف

نابراین ب (.8390)نور و همکاران،  باشدمحصوت  سبز محرکی برای مصرف سبز می

 شود:فرایه زیر تدوین می

H4a:  در مددورد محصددوت  سددبز تددثثیر مببتددی بددر قصددد خریددد   اطالعددا  و دانددش

 محصوت  سبز دارد.

 

 و مصرف محصوالت سبز 5مینه اجتماعیز

پایدار ممکدن اسدت تحدت     (، مصرف8393و همکاران ) 5اسپنگنبرگ هایپژوهشبنا بر 

زنددگی شخصدی، اجتمداعی و اقتصدادی      گروه،رفتار  تثثیر جنبه های اجتماعی شامل

مصرف پایدار در لورتی در کشورهای در حال توس ه، . دقرار بگیرگان کنندمصرف

به طور مسدتقیم بدا تخرید  محدیط زیسدت در ارتبداط        که گرسنگی و فقر را که بتواند

بده   تنهدا نده  رویکرد جذابی خواهد بود. مصرف محصوت  سبز ،کاهش دهدباشند می

)ریتدر و   داردکیفیدت زنددگی جام ده     درغیدر مدادی    سهمیبلکه  ،تاسمربوط  مادیا 

ای رفتارهد  اید احساسا ، نگرش  ،تفکر رییتغ شامل که ینفوذ اجتماع (.8393همکاران، 

در آن فدرد  مچتین فشدار همسداتن  کده    است و هها گروه اید افرتثثیر ا  جهینتدر  فرد

                                                           
1 Information and knowledge 
2 Vitell 
3 Norazah Mohd Suki & Norbayah Mohd Suki 
4 Social context 
5 Spangenberg 



 05   درآمد تعديلگی با  محصوالت واقعی خريد بر سبز محصوالت خريد قصد تأثیر

های دوسدتان و همتایدان انجدام    ثثیر گروهکاری را که واق اً خواهان ان نیست، تحت ت

های اجتماعی مصدرف سدبز   از جمله زمینه ،دهد تا رابطه خوبی با آنها داشته باشدمی

 شود:بنابراین فرایه زیر تدوین می. باشندمی

H5a :  گان، تثثیر مببتی بدر قصدد خریدد محصدوت  سدبز      کنندمصرفزمینه اجتماعی

 دارد.

 

  9های سبزکتشر 

هدایی بدرای تولیدد محصدوت  سدازگار بدا محدیط        تکخواستار شدر گان، نندکمصرف

، بده همدین دلیدل   . داشته باشدند بر محیط زیست  را منفی حداقل تثثیرهستند که  زیست

زیسدت  ه حدداقل رسداندن اثدرا     درگیر تحقیق و توس ه جهت بد ها بسیاری از شرکت

)ندور و همکداران،    دانهشد المللیاستاندارد و مقررا  بینو همچنین پیروی از  محیطی

ایدران   در لدن تی  وکارهدای  کس  میان در تازگی به بازاریابی سبز، مواوع(. 8390

 رقابت گان،کنندمصرف دولتی، افزایش آگاهی قوانین همچون است. عواملی یافته رواج

روی بیاورندد   شددن  سدبز  بده  وکارهدا  کسد   بیشتر تا شده موج  ...و شرکتها میان

 از برخدی  (9110، و همکداران ) 8بده عقیدده کالسدن     .(9915مکداران،  نس  و ه )حقیقی

 ی ندی  دوستانه، زیست محیط یا سبز بازاریابی جمله از اقداماتی، بکارگیری با لنایع

 مسدؤولیت  نقدش  بکدارگیری  با بازاریابی، هایف الیت طبی ی و زیست محیطی توس ه

 تزم را هدای پایدار، گدام  توس ه من ور به هاشرکت اجتماعی یا زیست محیطی پذیری

س یدا )  باشند داشته توانندمی زیست برمحیط که اندبرداشته نهایی اثرا  کاهش جهت

تمایددل بدده پرداخددت بیشددتر توسددط     ز طددرف دیگددر ا .(9915اردکددانی و همکدداران، 

توسد ه   جهدت ها شرکت برایکس  و کار را  زهیانگ کنندگان محصوت  سبز،مصرف

 افدت، یمانندد باز  یابید بازار یهاوهیخاص و ش ا یدر عمل محصوت  سبز و مشارکت

)شدارما   کندیفراهم م سبز نیمثت رهیزنج یهایهاتحاد لیاستفاده مجدد از مواد و تشک

ز بهای سدبز محرکدی بدرای مصدرف سد     ، شرکتهاپژوهشنتایج طبق (. 8398، 9و لیر

 شود:بنابراین فرایه زیر تدوین می (.8390)نور و همکاران،  باشندمی

H6a : .شرکتهای سبز، تثثیر مببتی بر قصد خرید محصوت  سبز دارند 

                                                           
1 Green Companies 
2 Klassen 
3 Sharma & Iyer 
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 محصوالت سبز 5و خريد واقعی 9قصد خريد 

 ن ریده (، در 9119منطقدی خدود، و آجدزن )    اقددام  ن ریده (، در 9113) 9آجزن و فیشبن

قصدد و نیدت او شدکل    بدا  فدرد  ریزی شده، اظهار داشتند که رفتار خریدد  رفتار برنامه

و  3)نددرا بینی برای رفتار واق ی است پیش بهترین عاملرد. در واقع قصد و نیت گیمی

 یبدرا  یارزشد ، محصدوت  سدبز   تید از آنجا که اهمطبق تحقیقا    . (8395همکاران، 

 قید خدود را از طر  تیکنندگان مسئولمصرف نیبنابرا ،شودتلقی می طیمحاف ت از مح

. 5(8395) مدوزر،   دهندد یسبز انجام مو به دست آوردن محصوت   دیخر یهاتیف ال

 قصدد  و کدرده  بنددی  رتبه را مختلف برندهای ،خرید ارزیابی مرحله در کننده صرفم

 امدا  اسدت،  محصدول  برتدرین  خرید کننده، خرید مصرف تصمیم م موتً. کندمی خرید

 اول، نگدرش  عامدل . گیرندد  قدرار  واق دی  خرید و خرید قصد بین عامل دو است ممکن

 مصدرف  است ممکنباشد. می منت ره غیر موق یتی عوامل دوم، عامل وت اس دیگران

 محصول انت اری فایده و قیمت انت اری انت اری، درآمد همچون عواملی پایه بر کننده

 را خریدد  قصدد  توانندد می منت ره غیر رویدادهای ترتی  باشد. بدین کرده خرید قصد

 خرید واق دی  به همیشه خرید، قصد تیح و ترجیحا  ، دهند. بنابراین قرار تحت تثثیر

 0بر خالف آن محققان زیادی مانند وی(.  8390، 0کاتلر و آرمسترانگ) شودنمی منتهی

(، تدثثیر مببدت قصدد خریدد را بدر رفتدار       8395( و ندرا و همکاران )8393و همکاران )

 شود:زیر تدوین می فرایه واق ی خرید تثیید نمودند.

H7 : ببتی بر خرید واق ی محصوت  سبز دارند.قصد خرید، تثثیر م 

 

 و قصد خريد محصوالت سبز مددرآ

 یبدرا گدذارد.   هدای او تدثثیر مدی   وا یت اقتصادی فدرد، بدر انتخداب   وااح است که 

 سدت، ین یواق د  رید غ ی محصوت  سبزبات یها متیق ،مسن با درآمد باتتر دارانیخر

اندد  ایددن گددروه سددنی  از جمحصددوت  سددبز  یبددرا پددول بیشددتراحتمددال پرداخددت 

غیدر م قدول دارندد،    بدات و   مدت یمحصوت  سبز قباشند. اما از ن ر دیگران، میبیشتر

                                                           
1 Purchuse intention 
2 Actual Purchuse 
3 Ajzen & Fishbin 
4 Nedra 
5 Moser 
6 Kotler & Armstrong 
7 wee 



 01   درآمد تعديلگی با  محصوالت واقعی خريد بر سبز محصوالت خريد قصد تأثیر

احتمدال  به  ،تر با درآمد باتتریمیقد دارانیخربنابراین تمایل به پرداخت بیشتر ندارند. 

تواندد بده   یسدبز مد   بیشتر هستند و م تقدند که مصرفپرداخت  و دیبه خرمایل  ادیز

، سطح درآمد باتتر مردمنشان داد که ا هپژوهش کند. کمک ستیز طیمح تیفیک بهبود

 .(9919،رنجبر شدمس و همکداران  ) گرددمیقصد انجام رفتار سبز رفتن باتتر  موج 

 شود:های زیر تدوین میبنابراین فرایه

1bH :     درآمد نقش ت دیلگر در رابطه بین کیفیت زندگی و قصدد خریدد محصدوت  سدبز

 دارد.

H2b:     محیطدی و قصدد خریدد    هدای زیسدت  درآمد نقش ت ددیلگردر رابطده بدین آگداهی

 محصوت  سبز دارد.

3bH: کیفیت و قیمت و قصد خریدد محصدوت  سدبز     درآمد نقش ت دیلگر در رابطه بین

 دارد.

H4b  درآمد نقش ت دیلگر در رابطه بین اطالعا  و دانش نسبت به محصوت  سدبز و :

 دارد. قصد خرید محصوت  سبز

H5b ه و قصدد خریدد   کنندد مصدرف : درآمد نقش ت دیلگر در رابطه بین زمینه اجتماعی

 محصوت  سبز دارد.

H6bهدای سدبز و قصدد خریدد محصدوت       : درآمد نقش ت دیلگر در رابطه بین شرکت

 سبز دارد.

 ( مدل مفهومی پژوهش نشان داده شده است.9در شکل )

 

 روش شناسی پژوهش

ها تولدیفی و  هدف کاربردی و از لحاظ شیوه گردآوری داده پژوهش حاار از حیث

کننددگان محصدوت    از نوع پیمایشی است. جام ه آماری این پژوهش، کلیده مصدرف  

 محدیط  بدا  سدازگار  هایکننده پاک، کاغذ بازیافت از شده تولید محصوت سبز )مانند 

و ...( در  ازن ابد  سدازگار  گازهدای ، ارگدانیکی  یافتده  رشدد  سبزیجا  و هامیوه، زیست

ن حجدم جام ده آمداری، از روش    باشدند. بدا توجده بده نامحددود  بدود      شهر رشت می

برفدی بدرای جمدع آوری نمونده     گیری غیراحتمالی در دسترس و از روش گلولده نمونه

کننددگان محصدوت    افرادی را کده از مصدرف   ابتدا استفاده گردید، به این لور  که

 یدا  که فدرد  خواسته شد آنها از اطالعا ، دریافت زا پس و کرده شناسایی سبز بودند
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(.  بنابراین با حضور در قسدمت  9919م رفی کنند )رنجبر و همکاران،  را دیگری افراد

ها که غرفه محصوت  سبز داشتند، روش نمونه گیری در دسدترس  هایی از فروشگاه

 گیدری گلولده  نده های اجتمداعی از روش نمو گیری از شبکهاجراگردید. همچنین  با بهره

 برفی، استفاده شد.

 
و ريتر و  5595؛ نور و همکاران، 5590 : ندرا و همکاران،برگرفته از)  شپژوه مدل مفهومی -9شکل 

 ( 5595 همکاران،

 

نفدر از   93پرسشدنامه بدین    ابتددا  به دلیل نام لوم بودن واریانس متغیر مورد مطال ه،

و بدا اسدتفاده از ایدن    مورد ن ر بصور  پیش آزمون توزیع شدد  آماری افراد جام ه 

( ی ندی  9شدماره ) فرمدول   بدا اسدتفاده از   نمونه مقدماتی انحراف م یار محاسبه شدد. 

 (   9913برای ت یین حجم جام ه نامحدود )آذر و مؤمنی،  کوکرانفرمول 

                                                          : فرمول کوکران                                     1فرمول  

واریاان  نمونا       =،    1- مقدار متغیر نرمال واحد متناظر با سطح اطمیناان     =  

                                       دقت برآورد = مقدماتی،  

شناخت  برای پژوهش این ردنمونه، جهت انجام آزمون برآورد گردید.   913این بنابر 

 مندابع  و  گذشدته  هدای پدژوهش  از حالدل  اطالعدا  از ن دری،   چدارچوب  و بررسی

 آوری جهدت جمدع  . اسدت  شده استفاده پژوهشی- یمعل مجال  ها وکتاب در موجود

اطالعا  و دانش در مورد 

 محصوت  سبز

  محیطیآگاهیهای زیست

 زمینه اجتماعی 

 شرکتهای سبز

 درآمد

قصد خرید 

 محصوت  سبز

 کیفیت زندگی

کیفیت و قیمت محصوت  

 سبز

خرید واق ی 

 سبزمحصوت  
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و همکداران   (، ندور 8393)و همکداران   ریتدر هدای  پرسشنامه از پژوهش اولیه هایداده

بدر   ات ؤسد  . طراحیشداستفاده سؤال  90حاوی   ،(8395)و همکاران  ( و ندرا8390)

 )امتیداز لدفر(،   ( تا کامالً مخالف9)امتیاز شامل کامالً موافقای پنج گزینهطیف  اساس

  .انجام گرفت

 اسداس مبدانی   )بدر  جهت سنجش روایی پرسشنامه پدژوهش از روش روایدی محتدوا   

نفدر از   5ن در  و  محققدان   پرسشنامه به توجه با بخصوص  (پیشین تحقیقا  و ن ری

جهت سدنجش پایدایی    استفاده شد. در زمینه مدیریت بازاریابیدانشگاه  اساتید خبره 

 آزمون اری  آلفای کرونباخ استفاده شده است.  پرسشنامه از

 

 ی پژوهشهايافته و هاداده تحلیل و تجزيه

 و آمار استنباطی استفاده شده است. ها از تولیف آماری ل دادهرای تجزیه و تحلیب

و در  SPSS22های جم یت شدناختی پاسدخگویان از ندرم افدزار     ویژگی جهت تولیف

از   پدژوهش ها و بررسی روابط علّی متغیرهای موجدود در  ادامه برای آزمون فرایه

 -ج آزمون کلموگروف با توجه به نتایسازی م ادت  ساختاری استفاده گردید و مدل

مقدار سطح م ناداری ، که در این پژوهش اسمیرنوف برای ت یین نرمال بودن متغیرها

در نتیجه فدر    ،به دست آمد 35/3آزمون کولموگروف برای تمامی متغیرها کمتر از 

 ،گردیدنرمال بودن متغیرها رد و فر  غیرنرمال بودن توزیع متغیرهای تحقیق تثیید 

 شد.تفاده اس PLS روش از

، (9)در جددول  متغیرهای جم یت شناختی شامل جنسیت، سدن، تحصدیال  و درآمدد    

 خالله شده است.
 های جمعیت شناختی نمونه آماریويژگی -9جدول 

 گويه ها صشاخ

 جنسیت
 زن مرد

  
  

830(0/59) 901(9/30) 
  

  

 تحصیال 
 کارشناسی ارشد کارشناسی کاردانی دیپلم تا

و  دکتری

 باتتر
 

05 (1/90) 09 (3/91) 999 (93/93) 00 (8/83) 33 (3/93)  

 )سال( سن
   سال و باتتر 03 51تا   33 91تا  80 85تا  90

09 (3/91) 989 (5/99) 995 (9/95) 50 (1/93)   

 درآمد

 )تومان(

 میلیون 3تا  9 میلیون 9تا  8 میلیون 8تا  9 میلیون 9کمتر از 
 5تا  3

 میلیون

 5 از بیشتر

 میلیون

93 (3/8) 18 (1/89) 03 (0/95) 930 (0/80) 50 (1/93) 51 (3/95) 
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 یک تا لفر یدامنه در . این شاخصشد استفاده KMO شاخص از عاملی تحلیل برای

 ن در بدرای   مورد هایداده باشد نزدیکتر یک به این شاخص مقدار چه هر ودارد  قرار

ارتلت نیز برای بررسدی چگدونگی مداتریس    هستند. از آزمون ب ترمناس  عاملی تحلیل

داده شدده  نشدان   ( 8) . آزمون بارتلت همانگونده کده در جددول   شدهمبستگی استفاده 

شدود و  بوده و فر  یکه بودن ماتریس همبستگی رد می 35/3است کوچکتر از مقدار 

 که تحلیل عاملی برای شناسایی ساختار متغیرها مناس  است. م لوم شدنتیجه در 

 
 و بارتلت KMOمقدار آماره آزمون  -5 جدول

 KMO 139/3آزمون 

 زمون بارتلتآ

χ2 800/99090 

 093 درجة آزادی

Sig 339/3 

 

 0/3و باتتر از مقدار ( 139/3) برابر با KMO( مقدار آزمون 8) با توجه به نتایج جدول

مناسد   است کده نشدان دهندده     35/3و سطح م ناداری آزمون بارتلت کمتر از مقدار 

 ها برای تحلیل عاملی است.بودن داده

 

 

بدرای   0/3نشدان داده شدده اسدت، آلفدای کرونبداخ بداتی        (9)همانطور که در جدول 

از اعتبدار بداتیی    هدا کند کده سدازه  و بیان می یایی بات داردپانشان از  ،هازهسا تمامی

بدرای   0/3بداتتر از مقددار    (CR) جهت برازش مدل برخوردارند. مقادیر پایایی ترکیبی

برای بررسی روایدی همگدرا   است. پایایی ترکیبی مناس   دهتدهنشان  ،هاتمامی سازه

 پژوهش های پرسشنامهبرای مؤلفه AVEپايايی ترکیبی و   عالئم اختصاری، میانگین، انحراف معیار، مقادير آلفای کرونباخ، -9جدول 

 شاخص
عالمت 

 اختصاری

 انحراف معیار

 میانگین ±
 AVE پايايی ترکیبی کرونباخ آلفای 

 QLI 383/9 ± 83/9 180/3 139/3 093/3 کیفیت زندگی

 EAW 301/9 ± 31/9 199/3 131/3 015/3 محیطیهای زیستآگاهی

 PQP 331/9 ± 90/9 110/3 195/3 180/3 کیفیت و قیمت محصوت  سبز

 KAW 913/9 ± 39/9 138/3 159/3 038/3 اطالعا  و دانش نسبت به محصوت  سبز

 SOC 931/9 ± 91/9 100/3 109/3 190/3 زمینه اجتماعی

 GRC 319/9 ± 91/9 115/3 193/3 180/3 های سبزشرکت

 GBU 315/9 ± 9 110/3 193/3 190/3 قصد خرید محصوت  سبز

 BGP 818/9 ± 33/9 185/3 103/3 193/3 خرید واق ی محصوت  سبز
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 وایدی همگدرا  محاسبه شده اسدت. ر  9(AVE) هشاخص میانگین واریانس استخراج شد

 د. همچندین نبزرگتدر باشد   5/3از  (AVE)و  0/3از  پایایی ترکیبی زمانی وجود دارد که

لور  شرط روایی همگدرا وجدود    در این ،بزرگتر باشد (AVE) باید از پایایی ترکیبی

 برقدرار بدوده، بندابراین    مدذکور شدرط   9( هدر  9بدا توجده بده جددول)    خواهد داشدت.  

چنانچه جذر میانگین واریدانس اسدتخراج    پرسشنامه از روایی همگرا برخوردار است.

شده برای یک متغیر بزرگتر از همبستگی آن متغیر بدا سدایر متغیرهدا باشدد، روایدی      

اعداد روی قطر اللی جذر میدانگین   (3)برای آن متغیر وجود دارد. در جدول  افتراقی

برای هر متغیر بیشدتر از همبسدتگی آن   اینجا  که در باشندواریانس استخراج شده می

 مورد تثیید است. متغیر با سایر متغیرها است. بنابراین روایی افتراقی پرسشنامه

 
 پژوهشو همبستگی بین متغیرهای پرسشنامه  AVE -5جدول 

 BGP EAW GBU GRC KAW PQP QLI SOC ها شاخص

BGP 103/3 
    

   

EAW 330/3 110/3 
   

   

GBU 580/3 019/3 139/3 
  

   

GRC 300/3 500/3 039/3 131/3 
 

   

KAW 338/3 099/3 010/3 539/3 108/3    

PQP 911/3 305/3 095/3 591/3 583/3 131/3   

QLI 339/3 501/3 091/3 080/3 039/3 500/3 150/3  

SOC 318/3 503/3 088/3 501/3 550/3 009/3 509/3 193/3 

 

 مفهومی آزمون برازش الگوی

مسدیر ترسدیم و بدا اسدتفاده از     نموداردر این بخش، الگوی مفهومی پژوهش در قال  

 اددرای  تخمددین (8) . در شددکلشددده اسددتنجیده سدد روش هددای مختلددف بددرازش آن

 .شودمشاهده می استاندارد مدل ساختاری پژوهش

 شود.( مدل ساختاری پژوهش در حالت م ناداری مشاهده می9در شکل )

 

                                                           
1 Average variance extracted 
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 ضرايب تخمین استاندارد مدل ساختاری پژوهش -5شکل 

 

 
 مدل ساختاری پژوهش در حالت معناداری -9شکل 

 

نیکدوئی   پرداختده شدود،  شدده   اسدتخراج  مددل  گیدری از نتیجده  و بحث به اینکه از قبل

  خواهد گرفت.مورد بررسی قرار  (5در جدول ) برازش مدل
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 هشمتغیرهای پژو  2Rو  cummunalityمیزان  -0جدول 

cummunality R متغیر 2
 

 --- 093/3 کیفیت زندگی

 --- 015/3 محیطیزیستآگاهی های 

 --- 180/3 کیفیت و قیمت محصوت  سبز

 --- 038/3 نسبت به محصوت  سبز اطالعا  و دانش

 --- 190/3 زمینه اجتماعی

 --- 180/3 شرکت های سبز

 011/3 190/3 قصد خرید محصوت  سبز

 801/3 193/3 محصوت  سبزواق ی  خرید 

 599/3 198/3 میانگین

 

 بررسی کفایت مدل:

 زای)وابسدته( مددل اسدت.   پنهدان درون مربوط به متغیرهای  م یار. این 2R م یارالف( 

و بدرای خریدد   ( 011/3)برای قصد خریدد محصدوت  سدبز     2R مقدار ( 5طبق جدول )

و  99/3، 91/3سده مقددار   سبه شده است که با توجده بده   محا( / 801)محصوت  سبز

خدوب ارزیدابی شدده و     ، مقدار مالک برای مقدادیر اد یف، متوسدط و قدوی     ،  00/3

 سازد.مناس  بودن برازش مدل ساختاری را تائید می

کند و در لدورتی کده   قدر  پییش بینی مدل را مشخص می  ،م یار. این 2Q ب( م یار

را کس  نماید، بده   95/3و  95/3، 38/3زا سه مقدارسازه درون مورد یک مقدار آن در

های بدرون زای  بینی ا یف، متوسط و قوی سازه یا سازهترتی  نشان از قدر  پیش

نشان از قدر  پیش بیندی   Q2م یار، (5جدول ) نتایج مربوط به آن را دارد. با توجه به

بدرازش مناسد  مددل    زای پدژوهش دارد و  درون هایمناس  مدل در خصوص سازه

 سازد. ساختاری را تائید می

 

 GOF9ج( م یار 

و  8هداوس توسدط تنن  مددل  برازشبررسی ای که بر است شاخص دیگری، GOFم یار 

های بدرازش مددل   ین شاخص نیز همانند شاخص( م رفی شده است. ا8335همکاران)

نشدانگر کیفیدت   کند و بین لفر تا یک قرار دارد و مقادیر نزدیک به یک لیزرل عمل می

                                                                  .مناس  مدل هستند

                                                           
1 Goodness of Fit 
2 Tenenhaus 
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  : برازش مدل9 رابطه
/ / /GOF communality R    2 0812 0533 0658 

محاسدبه گردیدده   ( 051/3) ( مقددار 5) برای مدل پژوهش مطابق بدا جددول   GOFقدار م

زای مددل  تغیرهدای مکندون درون  بیندی م است که نشان از توان مناس  مدل در پدیش 

 دارد.

 

 آزمون فرضیات مدل
 نتايج ارزيابی مدل ساختاری جهت بررسی فرضیات -5جدول 

شماره 

ضیه
فر

 مسیر 
ضريب 

 (βمسیر )

عدد 

 داریمعنی

(t-value) 

نتیجه 

 به متغیر از متغیر زمونآ

 قصد خرید محصوت  سبز کیفیت زندگی 9

 قصد خرید محصوت  سبز

 د محصوت  سبزقصد خری

 قصد خرید محصوت  سبز

 قصد خرید محصوت  سبز

 قصد خرید محصوت  سبز

 تائید 315/5 891/3

 تائید 510/3 909/3 محیطیزیست آگاهی 8

 تائید 010/5 881/3 کیفیت و قیمت 9

 تائید 338/3 951/3 اطالعا  و دانش 3

 تائید 390/3 909/3 زمینه اجتماعی 5

 تائید 338/9 900/3 بزشرکت های س 0

0 
قصد خرید محصوت  

 سبز
 تائید 100/93 580/3 خرید واق ی محصوت  سبز

 

هدای پدژوهش در سدطح    شدود کلیده فرادیه   ( مشداهده مدی  0همانطور که در جددول ) 

 درلد تثیید شدند. 15اطمینان 

 

 مدهای تعديلگر درآآزمون فرضیه

ا متغیرهدای ترکیبدی بده لدور      برای بررسی نقش ت ددیلگری درآمدد در مددل، ابتدد    

در مدل بده   ،قل در درآمد را تشکیل داده و سپس این متغیرهاتارب متغیر مسحالل

. در لور  م نادار شدن مسیر نقش ت دیلگری پذیرفتده  شودمیمتغیر وابسته ولل 

گذاری متغیر مستقل بر وابسدته   تثثیرو در غیر این لور  نقش ت دیلگری درآمد در 

(، ادرای  اسدتاندارد   3در شدکل ) . خروجی گرافیکی مدل پژوهش هد شدپذیرفته نخوا

  .دهدمینشان مدل برای بررسی اثر ت دیلگری درآمد را 

 دهد.را نشان می (، آماره م ناداری مدل برای بررسی اثر ت دیلگری درآمد5شکل )
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 ضرايب استاندارد مدل برای بررسی اثر تعديلگری درآمد -5شکل 

 

 
 ( مدل برای بررسی اثر تعديلگری درآمدT-value) اره معناداریآم -0شکل 

 

نشدان  ( 0در جددول ) پژوهش برای بررسی اثر ت ددیلگری درآمدد    خروجی مدلنتیجه 

 داده شده است.
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 نتايج حاصل از ارزيابی مدل ساختاری برای بررسی تعديلگر درآمد  -5جدول

 ضريب مسیر مسیر
 ارید عدد معنی

 
 آزموننتیجه 

 به متغیر تغیراز م
  

 

 قصد خرید محصوت  سبز درآمد ×کیفیت زندگی 
 قصد خرید محصوت  سبز

 
 قصد خرید محصوت  سبز

 
 قصد خرید محصوت  سبز

 
 قصد خرید محصوت  سبز

 
 قصد خرید محصوت  سبز

 

 رد 958/9 -803/3

× حیطیمآگاهی زیست 
 درآمد

801/3- 
 

393/9 
 

 رد

 درآمد × کیفیت و قیمت 
318/3 
 

980/8 
 

 تائید
 

 398/3 درآمد ×  اطالعا  و دانش
958/8 
 

 تائید
 

 درآمد× زمینه اجتماعی
391/3 
 

893/3 
 

 رد
 

 درآمد × های سبز شرکت
933/3- 
 

810/9 
 

 رد
 

 رد 039/3 -353/3 قصد خرید محصوت  سبز درآمد× قصد خرید 

 

کیفیدت و قیمدت   »غیرهدای  داری بدین مت ( آمداره م ندا  0)هدای جددول   توجده بده داده   با

« درآمدد  ×نسبت به محصدوت  سدبز    اطالعا  و دانش »و « درآمد × محصوت  سبز

باشدد کده   ( مدی 958/8( و )980/8با قصد خرید محصوت  سبز بده ترتید  برابدر بدا )    

گذاری تثثیر رابطه بینت دیلگری درآمد در ( است. بنابراین نقش10/9بزرگتر از مقدار )

نسبت به محصوت  سدبز  اطالعا  و دانش همچنین وت  سبز و کیفیت و قیمت محص

شود. با توجه بده مببدت   پذیرفته می درلد 15قصد خرید محصوت  سبز در سطح  اب

گدذاری   تدثثیر شود که در سطوح باتی درآمدی میگرفته نتیجه  بودن اری  مسیرها

بز بر قصدد  نسبت به محصوت  س اطالعا  و دانشکیفیت و قیمت محصوت  سبز و 

داری آمداره م ندی   توان نتیجده گرفدت  می همچنین .خرید محصوت  سبز، قویتر است

 × محیطدی زیسدت آگداهی هدای   »(، 958/9) «درآمدد  × کیفیت زنددگی  »برای متغیرهای 

 «درآمدد  ×هدای سدبز   شدرکت »(، 893/3) «درآمدد  ×زمینه اجتمداعی  »(، 393/9) «درآمد

( اسدت. بندابراین   10/9( کدوچکتر از مقددار )  039/3« )درآمدد × قصد خرید »( و 810/9)

در مدورد نقدش    نتایج فدو  بنابر شود.موارد پذیرفته نمینقش ت دیلگری درآمد در این 

 شوند.پذیرفته می 4bHو  3bHفقط فرایه های  ،ت دیلگری درآمد

 

 و پیشنهادها گیرینتیجه

 ل آن افدزایش بده دنبدا   سدطح داندش و تحصدیال  افدراد و    رشد روزافزون  به توجه با

در  کننددگان  مصدرف شددن حساسدیت    بیشتربا توجه به  و محیطیزیستهای آگاهی
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های فبل و به دنبال آن تمایدل بده مصدرف    نسبت به سال محیطی زیست مسائل مورد

 انتخداب  محدرک  هدایی انگیدزه  چده  که این به بازاریابان جهتو بیشتر محصوت  سبز،

 .سیار مهم استد، بباشیم مشتریان توسط سبز محصوت 

 و با توجه به پذیرفته شدن رابطه کیفیت زنددگی و قصدد خریدد     بنابرنتایج پژوهش

اهمیدت   ،باشدد ( مدی 8395ندرا و همکاران)مطال ا  که همسو با نتایج  محصوت  سبز

 ،گان داردکنندمصرف بهداشت سالمت نزد نشان از اهمیت که متغیرهای کیفیت زندگی

 ،شیوه زنددگی سدالم   ارایهرفی محصوت  سبز با هدف م  بنابراین شود.مشخص می

مذه  را بده عندوان   از آنجا که  . همچنینگیردمورد استقبال مصرف کنندگان قرار می

توان در ارایه تبلیغا  این مواوع ، میدانندعاملی اروری جهت ت ادل در زندگی می

توسدط ریتدر و    این نتیجه بر خالف نتدایج پدژوهش انجدام شدده     مد ن ر داشت.نیز را 

باشد که رابطه بین کیفیت زندگی و قصد خریدد محصدوت  سدبز    ( می8393همکاران )

  یید نشد.ثت

  که کنندگان مصرفبر قصد خرید  محیطیزیست هایآگاهی تثثیر مببتبا توجه به

 شددودشددنهاد مددییپ ،باشددد( مددی8393همسددو بددا نتددایج مطال ددا  ریتددر و همکدداران )

ترغید    بده من دور   جام ده  مصدرفی  و عدادا   هدا هدیدگا رها،باو تغییر سازی،فرهنگ

 ایدن و  انجدام شدود   مصرف سبزاز طریق حفاظت از محیط زیست کنندگان به مصرف

تواندد روی  هر اقدامش مدی  وزیست است که هر فرد جزیی از محیطایجاد شود بینش 

ی هدا هدای آموزشدی بدرای رسدانه    برنامده  ساخت سالمت محیط زیست تثثیر بگذارد.

 مفداهیم  بدا  آشدنایی  بدرای  مسدتند  هدای تلویزیدونی  اجتمداعی بده خصدوص برنامده    

 شود.نیز تولیه میعدم توجه به آن  خطرا  و م ضال  و محیطیزیست

    کیفیددت و قیمددت محصددوت  سددبز بددر قصددد خریددد   بددا توجدده بدده تددثثیر مببددت

شنهاد یپباشد، ( می8399) گلیم و همکارانکه همسو با نتایج مطال ا  گان کنندمصرف

برای  بیشتر پرداخت جهت گانکنندمصرف تمایلافزایش اقداماتی در راستای  شودمی

 بدر همچندین   انجام گیرد. آیندگان برای زیست محیط حف  من ور به سبز محصوت 

 و خیرخواهانده  مندافع  و محدیط زیسدت   بدا  سدبز  محصدوت   بودن سازگار خالیت

 و سدوداگرایانه  مندافع  جدای  به سبزمحصوت   از استفاده و خرید از حالل م نوی

 کده  ایگونده  بده  سبز محصوت  مناس  گذاریقیمت عالوه بر این. گردد تثکید مادی

 شود.پیشنهاد می باشند مشابه انواع با رقابت قابل
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  در مورد محصوت  سبز بدر قصدد خریدد    دانش  و اطالعا  تثثیر مببتبا توجه به

پبشدنهاد  باشد، ( می8390و همکاران )نور ا  که همسو با نتایج مطال گان کنندمصرف

بده  ؛ شدود  انجام محیطی جام هزیست و اطالعا  دانش ارتقای جهت شود اقداماتیمی

خصولداً در مدورد    ،محصدوت  سدبز  در مدورد   یشدتر یاطالعدا  ب این لور  کده  

قبدل از   محصوتتی که جدید هستند و ممکن است در مورد آنهدا کمتدر شدنیده باشدند،    

اطالعدا  منطقدی در مدورد    ارائده  همچندین  و  ارائده شدود   فدروش محدل  در  هاآن دیخر

 گیدری خریدد بدا    میتصدم کمدک بده    ،گانکنندد مصدرف محصوت  بدرای جلد  اعتمداد    

تر گسترده تبلیغا ، محصوت  سبز یهایژگیو فیمشخصا  و تول گذاریبرچس 

یشدنهاد  پ تلویزیدون  ویدژه  بده  هدای گروهدی  رسانه طریق از سبز محصوت  مورد در

 شود.می

  گان محصدوت   کنندد مصدرف زمینه اجتماعی بر قصد خرید تثثیر مببت با توجه به

کننددگان  مصدرف  باشدد، ( می8393، که همسو با نتایج مطال ا  ریتر و همکاران )سبز

م تقدند با مصرف این محصوت  مورد توجه جام ه قدرار گرفتده و بدا ایدن مصدرف      

ک کننددد و در ایددن میددان در دسددترس بددودن تواننددد بدده حفدد  محددیط زیسددت کمددمددی

 دنبدال  بر کمک کند. تثکیدتواند به تصمیم گیری آنها بهتر محصوت  در فروشگاه می

 بسدیار  جم گرایدی ایرانیدان   فرهنگ در خصولاً مورد پسند اجتماع کردن رفتارهای

 دنبدال  و پیدروی  جهت در را خود خواهند عالیقمی افراد آن موج  باشد. بهمی قوی

های مصدرف  انگیزه شودپبشنهاد می .نمایند ت دیل بزرگتر هنجارهای اجتماعی کردن

اهمیت استفاده از محصوت  سبز بده عندوان اقددام اخالقدی و     محصوت  سبز با ذکر 

شدود موق یدت فدرد از ن در اجتمداع       اینکه عملی است مورد پسند اجتماع که باعث مدی 

 ،  ارتقاء یابد.مببت دیده شود

  گان محصدوت   کنندمصرفهای سبز بر قصد خرید شرکتبه تثثیر مببت با توجه

شدود  پبشنهاد مدی  باشد، ( می8395، که همسو با نتایج مطال ا  ندرا و همکاران )سبز

 کده  برندد  کدار  به محصوتتشان گذارینام در را هاییاستراتژی س ی کنند هاشرکت

 مشدتریان  ذهدن  در را یسدت محدیط ز  بده  نسبت شرکت نگرانی از تصویری آنها برند

 که آنهایی ویژه )به کنندگان های احساسی مصرفکند. به این لور  که حوزه ایجاد

 توانندد از مدی  هاشرکت ؛دهد قرار تثثیر تحت را هستند( نگران محیط زیست به نسبت

 سدبز  خود تبلیغا  و زیست و درپیامها محیط از حمایت هایبرنامه در شرکت طریق
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 خرید به نسبت افراد طریق این از تا کرده کنندگان یادآوری مصرف هب را خود بودن

 کنند. پیدا بیشتری تمایل برند آنها

  گان محصوت  سبز کنندمصرف واق ی قصد خرید بر خریدتثثیر مببت با توجه به

 در شدود پبشدنهاد مدی  باشدد،  ( می8399که همسو با نتایج مطال ا  وانگ و همکاران )

 بندی رتبه را مختلف محصوت  برندهای گانکنندمصرفصول که ارزیابی مح مرحله

ترفی دا  بازاریدابی   آمیختده بازاریدابی و   لدور  بگیدرد، بدا     تا خرید واق دی  کنندمی

 از ایدن طریدق بدر    مطمئن کنند وارگانیک و سالم بودن محصوت    از  راآنها  ،مناس 

 واق ی شوند.و منجر به خرید  گذاشته مببت گان تثثیرکنندمصرفنگرش 

 اطالعدا  و  کیفیدت و قیمدت و همچندین    رابطه بین درآمد بر تثثیر مببت  به با توجه

مددیران   شدود پبشدنهاد مدی   قصدد خریدد محصدوت  سدبز،     با محصوت  سبز  دانش

هدای مختلدف   های بازاریابی خدود را بدر اسداس تقسدیم بنددی درآمددی گدروه       برنامه

گانی کده نسدبت بده قیمدت و     کنندد صرفمبه خصوص . گان متمرکز نمایندکنندمصرف

 باشند.یکیفیت حساس م
 

 وهش های پژمحدوديت

آوری های تزم جهت جمدع به دلیل نداشتن دسترسی مناس  به نمونه در این پژوهش 

 گیددری در دسددترس اسددتفاده شددد و بدده دنبددال آن بدده دلیددلاطالعددا ، از روش نموندده

گیدری  ، از روش نمونده ی نمونده نامحدود بودن جام ده آمداری و نیداز بده حجدم بدات      

هدا  . همانطور که می دانیم امکان سوگیری در ایدن روش نیز استفاده گردیدبرفی گلوله

گیددری هدای نموندده هدا کمتددر از روش وجدود دارد و ت مددیم نتدایج از طریددق ایددن روش  

به مطال ه فقط از میان عوامل مت دد مؤثر بر مصرف سبز، همچنین باشد. تصادفی می

 نقدش  همچندین در ایدن مطال ده    انگیزشی مؤثر بر مصرف سدبز پرداختده شدد.   عوامل 

بررسی شد. جام ه آماری این پژوهش فقط متغیر درآمد به عنوان تنها متغیر ت دیلگر 

. بندابراین ت مدیم پدذیری نتدایج     بودندگان محصوت  سبز در شهر رشت کنندمصرف

پذیری به کل جام ده ایدران را    شود و توانایی ت میممحدود به همین جام ه آماری می

 گرفتده  ن در  در خالی سبز محصول خرید قصد و نگرش حاار پژوهش در ندارد.

 بطدوری  باشدد می ایران در سبز محصول از خالی نوع بودن نادر علت آن که نشده

 نمود. پیدا را شود یافت بازار در وفور به که سبزی محصول تواننمی که
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 آتی هایپژوهشپیشنهادهايی برای 

اسدتفاده از  انگیزهدای  تواندد اولدین گدام بده سدوی شدناخت بهتدر        این مطال ه تنها می

بندابر ایدن بدا     گان رشت ارائه شده بدود. کنندمصرفمحصوت  سبز باشد که در بین 

  :شودپیشنهاد می آتی هایپژوهش موارد زیر برای ،های پژوهشتوجه به محدودیت

کده بده     هدای دادهآوری تصدادفی جهدت جمدع    هایدر لور  امکان، استفاده از روش

هدا، باورهدا   عوامل دیگری نیز ن یر ادراک، نگرشبررسی انجامد؛ ت میم بهتر نتایج می

تدثثیر گدذار    محصدوت  سدبز   گانکنندمصرفقصد خرید توانند بر میکه  ها و ارزش

متغیرهای جم یت شناختی مهم دیگری همچون سن، جنسیت و مدذه    بررسی؛ باشند

ها بر قصد خرید تثثیرگذار توانند روی رابطه انگیزهه عنوان متغیرهای ت دیلگر که میب

 ؛ نتدایج  مطال ه در میان جوامع آماری دیگر در ایران جهت ت میم پذیری بیشدتر  ؛باشند

 آینده. خاص در لور  فراگیر شدن در سبز محصولآزمون 
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Abstract 

The purpose of this study is to investigate the motivational factors affecting 

the intention to buy and buy real green products and explain the role of 

income moderat in this regard. The main question of the present study is that 

what positive effect do motivational factors have on the actual purchase and 

purchase intention of consumers of green products? What role does the 

income variable play in adjusting this relationship? The present study is a 

descriptive-survey type and is applied in terms of purpose. 

The statistical population of this research is Green Consumers in Rasht city. 

384 questionnaires were completed by available and snowball methods Data 

analysis was done by structural equation modeling method and considering 

the non-normal distribution of the research variables, by Partial Least 

Squares, and the "SPSS" and "Smart PLS" software. The results of this study 

showed that quality of life, environmental awareness, quality and price, 

information and knowledge, social context and green companies have a 

positive effect on the intention to buy green products. Purchasing intent also 

has a positive effect on actual purchasing. In addition, based on results, 

income has only a moderating role in the relationship between quality of life 

as well as knowledge and information of the green product with the intention 

to buy. 

 Keywords: Green Products, Motivational Factors of the Green Products, 

Purchase Intention of the Green Products and Actual Purchase of the Green 

Products. 
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