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  هچكيد

مصرف پايدار  فراتر رفته و برتوليد پاك تر  ازها بايد  براي دستيابي به توسعه پايدار، تالش
اي براي جلوگيري از اقدامات غير زيست محيطي  مصرف پايدار به طور فزاينده. شودمتمركز 

سي عوامل موثر بر تمايل به خريد از اين رو هدف اين پژوهش برر. توليد كنندگان مهم است
ها از  در اين تحقيق، داده. ر جامعه استهاي ارزشي غالب ب زيست محيطي از منظر گرايش

، اند كنندگان ايراني كه حداقل يكبار از محصوالت ارگانيك خريداري نمودهكليه مصرف
استان بزرگ ايران كه داراي مراكز  توليد و  5پرسشنامه اين تحقيق در . آوري گرديد جمع

دهنده اين امر  يق نشاننتايج تحق. اند، توزيع گرديد فروش محصوالت غذايي ارگانيك بوده
ز عوامل تاثير گذار بر نگرش است كه گرايش ارزشي نوع دوستانه و زيست گرايانه ا

كه تاثير گرايش ارزشي خودخواهانه بر  محيطي مصرف كننده هستند در صورتي زيست
به عالوه گرايش ارزشي خودخواهانه به طور مستقيم بر . نگرش زيست محيطي تاييد نشد

هاي ارزشي نوع دوستانه و  اما تاثير گرايش .د زيست محيطي موثر استتمايل به خري
 يممقاله مفاه ينا. محيطي به طور مستقيم تاييد نشدند گرايانه بر تمايل به خريد زيست زيست
  .مطرح خواهد كرد يستز يطو فعاالن مح يابانبازار يرا برا يكاربرد

 
ارزش نوع  ارزش زيست گرايانه،، ارزش خودخواهانههاي ارزشي،  گرايش: كليدي كلمات

   .نگرش زيست محيطيتمايل به خريد زيست محيطي، دوستانه،  
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  مقدمه
 بار فاجعه خاطرآلودگي به محيطيزيست موضوعات متوجه ايفزاينده طور به مردم
). 1،2011چن( اند شده جهان در صنعتيو  توليدي هايفعاليت از ناشي زيست،محيط

 محيطي زيست غير اقدامات از جلوگيري براي ايزايندهف طور به پايدار مصرف
 به دنيا سراسر در را ايالعادهفوق توجه پايدار مصرف لذا. است مهم توليدكنندگان

 .)2013 همكاران، ٢ژو( است كرده جلب خود

 و پايدار سبز مصرف و توليد سمت به تغيير در مهمي ابزار ،3 سبز مصرف يا خريد
 و دولتي بخش جهاني، جامعه پايدار، آينده اين به رسيدن يبرا. است محيطي زيست

 خريد رفتار). 2012 سيدسالكي و سيد سالكي،( دهند انجام سبز خريد بايد خصوصي
 بوده، مجدد استفاده قابل/ بازيافت قابل كه محصوالتي و كاالها در ارتباط با سبز
 مسئول يطيمح زيست مالحظات مورد در يا/و هستند مفيد زيست محيط براي
  ). 2009 ،4لي( است شده شناخته باشند، مي
 بازار سهم ،دانشگاهيان عالقه و پيگيري و سبز موضوعات به محققان توجه رغم علي

 نيافته افزايش گذشته دهه طي در چشمگيري طور به سبز محصوالت از بسياري
 خريد اررفت تبيين در كمي موفقيت آنها كه دهدمي نشان قبلي تحقيقات مرور ؛است
 موانع و ها محرك درك).  2015 همكاران، و رحمتي غفراني( اند داشته مصرفي سبز
 است هاييمحرك و هامشوق طراحي و تنظيم براي نيازي پيش سبز، مصرفي رفتار

  .دهند تغيير را هارفتار اين موثر طور به قادرند كه
 سيستم شدن يكي و است همراه محيطي زيست اثرات از مختلفي انواع با غذا مصرف
 نياز مورد پايدار غذاي مصرف براي دارند مساعي تشريك هم با كه مصرفي و توليد
 انقراض به رو و زيستي تنوع شديد كاهش). 2007 همكاران، و 5داريو پارتي( است
 ابتال و محيط، در خطرناك مواد انباشت جانوري، و گياهي هايگونه از بسياري رفتن

 شيميايي مواد مصرف منفي اثرات از هايينمونه مختلف يها يربيما به افراد
 محيطي،زيست مشكالت از نگراني دليل به زمان گذشت با كهطوريد؛ بهنباش مي

                                                 
1- Chen 
2- Zue 
3- Green purchase, Green consumption 
4- Lee 
5- Partidario 
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 در جهاني اجماع يك و گرفت قرار شديد انتقاد مورد مدرن كشاورزي هاي نظام
 كه دهد توسعه را كشاورزي نوعي تا آمد وجود به طبيعي زيست محيط از حمايت

 از. سازد وارد زيست محيط به را آسيب كمترين وري،بهره افزايش ضمن بتواند
 اين از جلوگيري در سعي  ،1ارگانيك كشاورزي مانند تدابيري ارايه با بشر رو، اين

 با همگام كافي، ميزان به و مطلوب كيفيت با غذايي مواد توليد .نمود آميزفاجعه روند
 تقويت آن، پيرامون و توليد سامانه در ژنتيكي تنوع زا صيانت زيست، محيط و طبيعت
 كلي اهداف از خاك خيزي حاصل بلندمدت توسعه و محيطي، زيست هايچرخه

 صنعت در توجهيقابل رشد. )1392 همكاران، و رجبي( باشد مي ارگانيك كشاورزي
 غذاي ساالنه فروش افزايش متوسط و  داشته وجود گذشته هاي سال در ارگانيك

سيد سالكي و سيد ( است شده بينيپيش آينده سال 10 طي% 24 تا 20 بين گانيكار
  ). ٢،2012سالكي

 بوده روبرو چشمگيري رشد با كشاورزي بخش در شيميايي مواد مصرف ايران در
 از ايران در شيميايي كودهاي مصرف ميزان گذشته دهه يك در ،آمار برطبق. است

 در تن هزار سيصد و ميليون سه به 1378 سال در تن هزار چهارصد و دوميليون
 در شيميايي كش آفت تن 27000 از بيش ساليانه همچنين، .است يافته افزايش 1387
 نوع هر اينكه به توجه با .)1392 همكاران، و رجبي( دشويم مصرف كشاورزي بخش
 و كسب و دولت اقدام و اي ريشه تفكر به تنها نه زمين، منابع از حفاظت براي عالجي

 كنندگان مصرف رفتارهاي و ها نگرش در فوري تغييرات مستلزم بلكه دارد، نياز كار
 بازار اگر لذا ،است طبيعي منابع ار استفاده كاهش و پايداري در شدن سهيم براي
 كه است مهم شود، اصلي جريان به تبديل پايدار، محيطي زيست محصوالت براي
 به هاييبررسي چنين نتايج .دارد اثر كننده رفمص انتخاب فرايند بر عواملي چه ببينيم

 افزايش هايبرنامه و محيطي زيست هايآموزش توسعه در عمومي گذاران سياست
 به نيز و كندمي كمك سبز اقدامات به مردم تشويق براي محيطي زيست آگاهي
 فراهم كننده مصرف رفتار ارتباط بادر ارزشمندي هايبينش تجاري، ريزانبرنامه

 هاي رويه طراحي براي كارها و كسب به تواندمي اضافي دانش اين .كند مي

                                                 
1- Organic Agriculture  
2- Seyed Saleki 
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 ماهيت كه محصوالتي و سنتي محصوالت بين متصور تناسب بهبود و شان بازاريابي
  . دكن كمك دارند اكولوژيكي
 هاي افتهي داراي اند شده انجام سبز خريد رفتار ردمو در كه مختلفي تحقيقات
 در تنها است ممكن ها كه، يافته باشد دليل اين به اقضتن اين شايد. اند متناقض
 دليل به. باشد مربوط خاص زمان و جغرافيايي و شناختي جمعيت فرهنگي، هاي زمينه

 اجتماعي فرهنگي، هاي زمينه تحت تعميم كننده، مصرف سبز خريد رفتار در پيچيدگي
 رهبر استدالل، اين تقويت براي. بود نخواهد معنادار اغلب مختلف شناختي جمعيت و
 محصوالت براي ها نگرش و تقاضا كه اند كرده گزارش 2011 سال در 1عبدالوحيد و

 بود خواهد متغير بازار مختلف هاي فرهنگ و مختلف هاي بخش در محيطي زيست
 ). 2012 احمد، و علي(

 منتشر محيطي زيست بازاريابي زمينه در اخيرا كه تحقيقاتي اكثريت ديگر طرف از
 هاي ازبررسي تعدادي استثناي به است، اروپايي -آمريكايي بستر به محدود اند، شده
 بدنه اين. اند كرده بررسي استراليا در را محيطي زيست بازاريابي اثرات كه توجه قابل
 مفاهيم از شماري براي را راه شده، غربي اي برجسته طور به اگرچه تحقيقاتي، عظيم

. است نموده هموار محيطي زيست بازاريابي با اشتند سروكار براي جديد هاي مدل و
 هاييتفاوت ارزيابي براي جهاني،  طور به مفاهيم اين توسعه بعدي، منطقي مرحله
 با كهوقتي خصوصا باشد، داشته وجود مختلف هايفرهنگ بين است ممكن كه است
 ،٢فاو و چيح( داريم سروكار محيطيزيست آگاهي زمينه در كنندهمصرف رفتار
2011 .(  

كنندگان بايد پيش از اينكه بتوانند تمايلي براي خريد محصوالت زيست مصرف
 .)2005، ٣بو(  محيطي داشته باشند، براي حفاظت از محيط زيست ارزش قايل شوند

گي ن، آن را براي تحقيقات ميان فرهاشهاي اصليميزان انتزاع مفهوم ارزش و ويژگي
 توان به وسيلهرا ميهنگي در رفتارهاي خاص هاي فرتفاوت. جذاب ساخته است

 نمود، ساده تر تبيين احساسي -اختيبه سطوح انتزاعي تر از سلسله مراتب شن ارجاع

  . )2009و همكاران، ٤آئرتسن(
                                                 

1- Rahbar and Abdolvahid 
2- Cheah& Phau 
3- Bui 
4- Aertsen 
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زمينه رفتار خريد سبز و  كشور در هاي اخير تحقيقات زيادي در اگرچه در سال
هاي ارزشي كمتر به مفهوم گرايششده است اما همچنين تمايل به خريد سبز انجام 

، برخي از تحقيقاتي كه در اين زمينه در 1در جدول . در اين زمينه پرداخته شده است
  .ايران وساير كشورها انجام شده است ارايه شده اند

  
  هاي ارزشي تحقيقات صورت گرفته در زمينه رفتار زيست محيطي و گرايش -1جدول 

  تحقيقنتايج   عنوان تحقيق  نام محققان

نگاين،لوبو و 
، ١گرينلند
2016  

نقش : رفتارخريد زيست محيطي
  ارزش هاي زيست گرايانه

هاي زيست گرايانه ، درگيري فعال در رفتار خريد زيست محيطي  ارزش
را از طريق ارتقاي نگرش مصرف كننده به حفاظت از محيط زيست، 

تبط زيست محيطي و كاهش عدم راحتي مر ٢هنجارهاي ذهني و همانندي
بعالوه رفتار خريد گذشته . با محصوالت زيست محيطي، ترغيب مي كند

  .مصرف كنندگان اين يافته ها را تعديل نموده است

  ٣،2016ياداو

آيا : نوع دوستانه يا خودخواهانه
ارزش مصرف غذاي ارگانيك در 

كنندگان جوان را بين مصرف
اي در ملل افزايش مي هد؟ مطالعه
  در حال توسعه

تحقيق، نگراني هاي زيست محيطي بعنوان ارزش نوع دوستانه و  در اين
نگراني هاي سالمتي به عنوان ارزش خودخوهانه در نظر گرفته شده 

نتايج نشان داده است هر دوي ارزش هاي نوع دوستانه و .است
خودخواهانه بر تمايل به خريد محصوالت ارگانيك توسط جوانان در هند 

  .دخواهانه اثر بيشتري دارداما ارزش خو. اثرگذار است
ژو، لي ، گنگ 

و كيواي، 
2013  

گذار بر تمايل، رفتار و عوامل اثر
مصرف غذاي ارگانيك در ميان 

  مصرف كنندگان چيني

محيطي و راحتي خريد بر تمايل به خريد سبز موثر ارزش هاي زيست
  .اند

لين و هوآنگ، 
2012  

عوامل موثر بر انتخاب 
ئوري محصوالت سبز بر اساس ت
  ارزش هاي مصرفي

عوامل تاثيرگذار اصلي بر انتخاب مصرف كننده، در زمينه محصوالت 
سبز، منافع روانشناختي، ميل به دانستن ، جستجوي چيز تازه و شرايط 
  .ويژه است و دربرگيرنده ارزشهاي عملكردي، قيمت و كيفيت نمي شود

چيح و فاو، 
2011 ،
  استراليا

نگرش به محصوالت زيست 
تاثير سواد زيست : يمحيط

محيطي، تاثرات بين فردي و 
  گرايش ارزشي

محيطي، تاثيرات بين فردي و گرايش ارزشي روابط قوي با سواد زيست
ضرورت ادراك شده . نگرش به محصوالت زيست محيطي دارند

محصول رابطه بين نگرش به محصوالت زيست محيطي و تمايل به خريد 
  كند محصوالت زيست محيطي را تعديل مي

، 1391عباسي،
  ايران

بررسي عوامل تاثيرگذار بر رفتار 
  خريد سبز دانشجويان ايراني

از بين چهار بعد عوامل جمعيت شناختي، دانش زيست محيطي، عوامل 
  .ارزشي و نگرشي، تنها بعد ارزش بر نيت خريد سبز موثر بوده است

، 1390خيري،
  ايران

تاثير ارزش هاي محيطي و سبك 
وان عوامل تعيين زندگي به عن

كننده رفتار اكولوژيك مصرف 
  كننده

متغيرهاي مربوط به سبك زندگي افراد تاثيري در رفتار اكولوژيك افراد 
اما توجه به ارزش هاي محيطي در رفتار اكولوژيك آن ها تاثير . ندارد

  دارد

 

                                                 
1- Nguen, Lobo & Greenland 
2- Self-identity 
3- Yadav 
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 زهكننده كه يك ساهاي ارزشي مصرفگرايش هاي نويسندگان اين مقاله،طبق بررسي
باشد، در داخل هاي سبز مياي مثل خريدهاي پيچيدهاثرگذار فرهنگي در زمينه خريد

 اي اولين بار در ايران بربر پژوهشاين  . كشور مورد بررسي قرار نگرفته است
مصرفي را براي  ٣ارزشيهاي گرايش، )1992، ٢شوارتز( 1هاارزشاساس تئوري 

غذايي ننده در ارتباط با محصوالت كار انتخابي مصرفتعيين عوامل موثر بررفت
  .بكار مي بردارگانيك 

 
  مباني نظري پژوهش و تدوين فرضيات

خرند، درك رفتارها و تمايالت نكه چرا مشتريان غذاي ارگانيك ميبه منظور فهم اي
تا هاي مختلفي درك داليل پشت اين تمايل، تئوري به منظور. خريد آنها ضروري است
بعنوان يك برخي محققاني كه رفتار خريد سبز را . اندار گرفتهكنون مورد استفاده قر

تئوري  ،) 1997شوارتز، ( 4استفاده از مدل فعاليت هنجاري ديدند،رفتار اجتماعي مي
را ترجيح ) 1992شوارتز،(ها  يا تئوري ارزش )٦،2000استرن( ٥هنجار -باور-ارزش

ديدند، استفاده ر خودخواسته ميكه آن را يك رفتا كه محققان ديگري حاليدر. دهندمي
 )1985، ٨آجزن( ٧شدهريزيبرنامه ري منطقي مثل تئوري رفتارگي هاي تصميم از مدل
هاي وبدر طول زمان چهارچ ،اين رويكردها بر عالوه. دهندرا ترجيح مي )1985

 تسهايش توسعه داده شده ااي تبيين رفتار خريد سبز و مولفهنظري متعددي بر
 ). 2012يد سالكي، سيد سالكي و س(

هاي اجتماعي مثل ريزي شده و تئوريهاي رفتار برنامهبعضي از تحقيقات مدل
) 1992( ارزش هاي شوارتز تئوريهنجار يا - باور –فعاليت هنجاري، تئوري ارزش 

هاي تلفيقي، قدرت تبيين تمايل  اند، مدل تحقيقات نشان داده. اند با هم تلفيق كردهرا 
 . اند زيست محيطي را افزايش دادهرفتار رفتاري به 

هايي مناسب براي  ها به عنوان تئوريريزي شده و تئوري ارزش تئوري رفتار برنامه
                                                 

1- Value Theory 
2- Schwarts 
3- Value Orientation 
4- Norm Activation Model (NAM) 
5- Value-believe-norm Theory (VBN) 
6- Stern 
7- Theory of Planned Behavior (TPB) 
8- Ajzen 



  
 131  هاي ارزشي مصرف كننده و تمايل به رفتار خريد گرايش

  

تصميم به . اند ذاي ارگانيك مطرح شدهدرك بهتر انتخاب مصرف كننده در مورد غ
ط با غذاي ارگانيك همراه توان توسط خصوصيات مرتب را ميمصرف غذاي ارگانيك 

  ). 2009آئرتسن و همكاران، ( هاي انتزاعي تبيين نمود با ارزش
هاي ارزشي از تئوري  گرايش نظر گرفتندر اين تحقيق سعي شده است با در لذا

به رفتار از تئوري رفتار  هاي نگرش و تمايلو سازه )1992( هاي شوارتزارزش
  . ريزي شده، چهارچوب مفهومي جديدي توسعه داده شودبرنامه

  
  گرش به رفتار خريد زيست محيطيتمايل و ن

ي عمومي است كه رفتار را براساس ريزي شده يك مدل كاربردتئوري رفتار برنامه
تمايل به رفتار تحت . كند بيني ميتمايل به انجام رفتار و ادراك از كنترل رفتاري پيش

ين ا. نگرش به رفتار، هنجارهاي ذهني و ادراك از كنترل رفتاري. تاثير سه سازه است
 آئرتسن( يار مورد استفاده قرار گرفته استتئوري در زمينه انتخاب غذاي ارانيگ بس

  )2009 و همكاران،
 داراي محصول يك دادن ترجيح به فرد تمايل و احتمال بعنوان سبز خريد به تمايل
 مفهوم وي خريد تصميمات در معمولي محصول جاي به محيطيزيست هايويژگي
 مهم كننده بيني پيش سبز، خريد به تمايل ،محققان نظر براساس. است شده سازي
 مصرف اينكه احتمال بر خريد تمايل كه است معني اين به كه است سبز خريد رفتار
 ).2012 احمد، و علي( تاثير مثبتي دارد بخرد را سبز محصول كه بگيرد تصميم كننده

 كننده بيني پيش بهترين انبعنو لذا و شده تلقي رفتار نياز پيش بعنوان نيات يا تمايالت
  .شوند مي گرفته نظر در رفتار
 شكل خاص رفتار در مورد فرد كه است نامطلوبي يا مطلوب هايارزيابي ها، نگرش

 قصد باشد، ترمطلوب نگرش چه هر و گذارندمي اثر فرد نيات بر هانگرش. دهدمي
 هستند؛ رفتاري رهايباو از تابعي هانگرش همچنين. بود خواهد ترقوي رفتار انجام
 خواهد مثبتي ستاده به منجر خاص رفتار يك انجام كه باشد داشته باور فردي اگر
 بينيپيش هانگرش بعالوه. نسبت به آن رفتار پيدا خواهد كرد مطلوبي نگرش شد،
 نيات بر هانگرش ديگر، عبارت به. باشندمي خريد رفتار ،آن از پس و خريد نيات كننده
. بود خواهد تر قوي رفتار انجام به تمايل تر،مطلوب نگرش چههر و گذارندمي اثر فرد
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 هاينگرش كه دهندمي نشان اند،كرده تاييد را نيات -نگرش بين رابطه كه تحقيقاتي
اند، برخي تحقيقات نشان داده. دارند بسزايي تاثير سبز خريد نيات بر محيطي،زيست
 نگرش كه كساني به نسبت اندكرده اقرار زسب نگرش داشتن به كه كنندگاني مصرف

  ).2010 ،١پاالدينو و اسميت( خرندمي ارگانيك محصوالت بيشتر ندارند، سبز
 :اندشده بررسي زير ولفه هايم قالب در سبز خريد به نگرش تحقيق اين در

 واقعيات، از كلي دانش" عنوان به محيطيزيست دانش -محيطيزيست سواد .1
 است شده تعريف "آن عمده هاياكوسيستم و طبيعي محيط با مرتبط روابط و مفاهيم

 دانش بين مثبتي رابطه اند كهختلف گزارش كردهتحقيقات م ).2012 احمد، و علي(
  .)2011 ،٢تن( دارد وجود محيطيزيست نگرش و محيطي زيست

 رتسالم ارگانيكشان غير هايجايگزين از ارگانيك محصوالت -سالمتي از آگاهي. 2
 اكثريت كه موضوع اين دادن نشان با مطالعات، از بسياري. شوندمي تصور

 بعنوان را سالمتي خرند، مي سالمتي داليل به را ارگانيك محصوالت ،كنندگان مصرف
 پاالدينو، و اسميت( اندكرده شناسايي ارگانيك توليدات خريد براي انگيزه ترين قوي

 پذيرفته ارگانيك، غذاي به كنندهمصرف گرشن بينيپيش براي سالمتي آگاهي. )2010
  ). 2009 چن،( است شده

 كه اثري از فرد ادراك دارد به اشاره تهديد، از ادراك -تهديد/ادراك از پيامدها.3
 شده گزارش). 2013و همكاران، ٣ونگ( بگذارد زيست محيط بر است ممكنش رفتار
 هاينگرش با عناداريم و مثبت رابطه ،شده ادراك محيطيزيست تهديد كه است

  ). 2011 تن،( دارد محيطي زيست
  :گردد لذا فرضيه يك با توجه به موارد گفته شده به صورت زير مطرح مي

نگرش به خريد محصوالت ارگانيك بر تمايل به خريد محصوالت ارگانيك به طور : 1فرضيه 
  .مستقيم موثر است

  
  گرايش ارزشي

نيز براي درك بهتر مصرف غذاي ) 1973 ،و روكيچ1992 شوارتز،(ها رزشتئوري ا

                                                 
1- Smith&Paladino 
2- Tan 
3- Wang 
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به عنوان يك هدف  ها راشوارتز ارزش. اده قرار گرفته استارگانيك مورد استف
صول راهنماي فرد در و به عنوان ا اندكند كه از نظر اهميت متفاوتمطلوب تعريف مي

 ارزش انگيزشي 10شناسي چندين دهه تحقيق روان مبنايوي بر. دنكنزندگي عمل مي
گيرد هاي مختلف كل دنيا را در برميهاي ويژه از فرهنگهمه ارزش اساسي را كه

ارزش از الزامات جهاني براي انسان بعنوان يك موجود  10اين . مطرح كرده است
و  استهاي اجتماعي  گراي اجتماعي  كه بخشي از گروهتعامليك فرد زنده و بعنوان 
غلب براي مطالعه ارتباط ها ااين ارزش. انددهكند، گرفته ش ه تالش ميبراي بقا و رفا

 و همكاران، آئرتسن( اندكننده مورد مطالعه قرار گرفتهها و رفتار مصرفبين ارزش
در  ١بعد اول بر پذيرش تغيير. ها، دوبعد اصلي را مطرح ميكنند اين ارزش .)2009

را  ٣ي يا فرافرديهاي اجتماع كند؛ و دومين بعد، ارزشتاكيد مي ٢برابر محافظه كاري
محيطي، محققان در ادبيات زيست. كند متمايز مي ٤از عاليق فردي يا ارتقاي شخصي

اند كه عالوه بر اين دو بعد، يك گرايش ارزشي سوم با تاكيد بر مختلفي مطرح كرده
  . )2008، ٥دي گروت و استج( طبيعت بايد شناخته شود ايارزش دروني بر

هاي فردي براي  انواع مختلفي از ارزشاي شوارتز ه با استناد بر تئوري ارزش
هاي  تئوري ارزش )2000( استرن .اندي بر رفتار سبز مصرفي شناخته شدهراثرگذا

هنجار را براي  -باور-ارزش شوارتز را با مدل فعاليت هنجاري پيوند ميزند وتئوري
خص در اين تئوري سه نوع ارزش مش. دهد توضيح رفتار زيست محيطي توسعه مي

ي كه با بيشترين ميزان با يها ارزش. شود فتار زيست محيطي در نظر گرفته ميبراي ر
 سازي هنجارهاي فردي زيست محيطي و پس از آن، اثرگذاري بر رفتار سبزفعال

و  7گرايانهزيست ،6اجتماعي -دوستيهاي نوع ارزش اند، عبارتند ازمرتبط
ها براي  نتيجه گرفتند كه انگيزه حققانم. )2010و همكاران،  ٩جانسون( 8خودپرستانه

زيست رفتار زيست محيطي از تركيب گرايش خودخواهانه، گرايش اجتماعي و گرايش 
                                                 

1- Openness to Change 
2- Conservation 
3- Self- Transcendence  
4- Self- Enhancement  
5- De Groot & Steg 
6- Social-altruistic  
7- Biospheric 
8- Egoistic  
9-Johnson  
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ها را دارا هستند منتهي با شدت همه افراد هر سه اين ارزش. گرايانه منتج شده اند
در  اساسا با افراد با گرايش ارزشي خودپرستانه، ).2013 ونگ و همكاران،( متفاوت

رود، هزينه و منفعت رفتار سبز براي خود، هر زمان منافع از هزينه فراتر  نظرگرفتن
 -افراد با گرايش ارزشي اجتماعي. كنند و برعكس به شكل زيست محيطي رفتار مي

منفعت متصور براي  مبناي هزينه وتصميم مصرفي سبز خود را بر نوع دوستانه
به طور خاص ، با گرايش ارزشي زيستي در نهايت، افراد. گيرند ساير افراد مي

ها و منافع متصور  ردن  يا نكردن را بر مبناي هزينهتصميماتشان براي سبز عمل ك
 ،و همكاران جانسون( ندگيركل مييك براي اكوسيستم يا فضاي زيستي بعنوان 

2010( .  
ه عنوان لذا ب. ندكن باورها و رفتارهاي ويژه ايفا مي ها نقش مهمي را در توضيح ارزش

 اند هاي متغيرهاي مختلفي مثل نگرش و تمايالت رفتاري استفاده شده پيش بيني كننده

  . )2009آئرتسن و همكاران، (
  

  هاي ارزشي و تمايل به رفتار زيست محيطي گرايش
اعتقاد براين است . اندمحور زيست محيطي را بررسي كردهشمحققان رفتارهاي ارز

 ،)خود شخص، مردم به طور كلي، محيط زيست( ردكه ارزش كه سه نوع مختلف دا
كند كه اين خود بر اهنگ و همسو با ارزش ها هدايت ميتوجه را به سمت اطالعات هم

ند كه اتحقيقات زيادي نشان داده. گذاردرفتار زيست محيطي اثر مي حمايتتمايل به 
تماعي ي اجهاي از عاليق شخصي دارند، مثل ارزشترافرادي كه عاليق ارزشي قوي

محيطي، احتمالي بيشتري دارد كه درگير رفتار زيست محيطي دوستانه و زيستيا نوع
هاي به شدت ثابت بعنوان سازه ها عموماًارزش .)2005 و همكاران، ١استج( گردند

هاي هاي بهتر رفتار در دورهكنندهبينيتوانند بعنوان پيشاند و لذا ميشناخته شده
اند شدهها به طور خاص بعنوان معيارهايي تعريف شارز  .نندمختلف زماني عمل ك

ر خالل يك فرايند ها دكه ارزشاز آنجايي  .نمايندمي كه مردم را قادر به هدايت رفتار
توانند رفتار را در يك مسير همخوان با شوند، ميگيري، فعال ميپيش از تصميم
آئرتسن و ( براي رفتار هستند ارزش ها، محرك هاي مهم و پايدار. ارزش شكل دهند

                                                 
1- Steg 
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  . )2009همكاران، 
  :لذا فرضيات زير با توجه به موارد گفته شده مطرح مي گردند

  .محيطي به طور مستقيم موثر استارزش خودخواهانه بر تمايل به رفتار زيست: 2فرضيه 
  .محيطي به طور مستقيم موثر استدوستانه بر تمايل به رفتار زيستارزش نوع: 3فرضيه 
  .محيطي به طور مستقيم موثر استبر  تمايل زيست گرايانهزيست ارزش: 4فرضيه 

  
  هاي ارزشي و نگرش به رفتار زيست محيطي گرايش

ها نگرشذهني، كن است از طريق تركيب خاص درگيريها مماثرات غيرمستقيم ارزش
 ،ذابوط به غهاي مراين امر،به ويژه در انتخاب. مايدو برخي از مفاهيم مرتبط عمل ن

كند كاربرد قوي، تركيبات مطلوب را ا يجاد ميكه در آن عادات و ترجيحات خيلي 
تبيين  1ها انتظار نگرش-ها به وسيله مدل ارزشها و نگرشارتباط بين ارزش. دارد

ره هاي افراد، مجموع باورهاي برجسته درباكند كه نگرشاين مدل بيان مي. شده است
. ي وابسته استهادر ارزيابي ارزشضرب ،ك شيء يا عملها و خصوصيات يويژگي

مصرف غذاي توانند به طور مثبتي بر نگرش به ها مياند ارزشتحقيقات نشان داده
    ).2009آئرتسن و همكاران، ( ارگانيك تاثير بگذارند

ها در تحقيقات تجربي تاييد شده است و اين ارتباط در ها و نگرشارتباط بين ارزش
و  ٢دي بور( ريد محصوالت غذايي طبيعي و ارگانيك نيز صادق استمورد خ

  )2009 ؛ آئرتسن و همكاران،2007 ،٣؛ تاگرسن2006همكاران، 
 

  :گردند ح ميلذا فرضيات زير با توجه به موارد گفته شده مطر
  . محيطي به طور مستقيم موثر استارزش خودخواهانه بر نگرش به رفتار زيست: 5فرضيه 
  .محيطي به طور مستقيم موثر استدوستانه بر نگرش به رفتار زيستارزش نوع: 6فرضيه 
  .محيطي به طور مستقيم موثر استگرايانه بر نگرش به رفتار زيستارزش زيست: 7فرضيه 

ع، مدل مفهومي تحقيق بندي ادبيات موضو براساس نكات كلي گفته شده در باال و جمع
  . ه استنشان داده شد 1در شكل ارايه شده و 

  
                                                 

1- Expectancy-Value Model of Attitude 
2- De bore 
3- Togersen 



  
 1396بهار و تابستان  هفدهم، شماره نهم، سال بازرگاني، مديريت كاوشهاي نشريه 136

 

 
 
  
  
  
  
  

  
  چهارچوب مفهومي تحقيق -1شكل 

  
  شناسي تحقيق روش

ابي به ، توصيفي است و از آنجا كه هدف آن دستيماهيت و روشاين پژوهش از نظر 
ند متغيره بر تمايل به خريد رابطه بين متغيرهايي است كه در يك مدل چ

ه هاي مورد نظر از دادگذارند، از نوع همبستگي است و چون محيطي تاثير مي زيست
ماري انجام گيري از جامعه براي بررسي توزيع ويژگي هاي جامعه آطريق نمونه

  . به عالوه اين پژوهش از بعد هدف، كاربردي است. يابي استشود از شاخه زمينه مي
  

  گيري ابزار اندازه
 در ابتداي. ها، از يك پرسشنامه محقق ساخته استفاده گرديدآوري دادهبراي جمع
كنندگان خواسته شد تنها كساني هدف بررسي مطرح شده و از مشاركت پرسشنامه

در قسمت . اندمحصوالت ارگانيك را داشته خريده به سواالت پاسخ دهند كه سابق
آورده محيطي و محصوالت ارگانيك پرسشنامه تعريفي از محصوالت زيستراهنماي 
  .شده است

بخش اول پرسشنامه، براي ارزيابي . تپرسشنامه در دو بخش كلي طراحي شده اس
به منظور اينكه . اتخاذ شد) 2008( 1هاي ارزشي از كار دي گروت و استج ويژگي

به سه گروه افراد داراي ارزش ارزش قالب افراد از اين طريق مشخص شود و 
 4گرايانه تفكيك شوند، آيتم هاي اين مقياس در دوستانه، خودخواهانه و زيست نوع

راد از اف. ف و در هر جدول سه گزاره مربوط به سه ارزش گنجانده شدجدول مختل
                                                 

1- De Groot and Steg 

  ارزش خودخواهانه

 ارزش نوع دوستانه

 يانهارزش زيست گرا

خريدنگرش به
محصوالت 
 ارگانيك

خريدتمايل به
 محصوالت ارگانيك
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اين بخش به . ، ترجيح يا الويت ارزشي خود را مشخص كنندخواسته شد در هر جدول
گيري  اندازه) 1=، اولويت سوم3= ، اولويت دوم5= اولويت اول(وسيله طيفي شامل 

نده ، اولويت ارزشي وي هر پاسخ دهبر اين اساس، با جمع امتيازهاي  .شده است
نفر داراي  193پاسخ دهنده،  403دهد، از  نتايج اين بخش نشان مي. شود مشخص مي
نفر داراي  94ه و نفر داراي ارزش غالب خودخواهان 116دوستانه، نوع ارزش غالب

  . اند گرايانه بودهارزش غالب زيست
درباره نگرش به در بخش دوم، پرسشنامه محقق ساخته براي جمع آوري اطالعات 

به رفتار مقياس نگرش . محيط زيست و تمايل به خريد زيست محيطي استفاده گرديد
، محيطيفته از تحقيقات مختلف، دانش زيستگويه شكل گر 11با  ،زيست محيطي

و در نهايت تمايل به خريد به . سنجدسالمتي و ارداك از پيامدها را ميآگاهي از 
آينده، انتخاب محصوالت ارگانيك گرفتن محصوالت ارگانيك در نظررد( گويه 4وسيله 

و  محيطيمحيطي به داليل زيستعالقه به خريد محصوالت زيستدر آينده، 
. ، ارزيابي شده است)حصوالت غذايي ارگانيك به ديگرانهاي مثبت درباره م توصيه

امال مخالف تا ك= 1(اي ليكرت  گزينه 5ها در اين بخش با استفاده از طيف  همه گويه
  . اند گيري شده اندازه) كامال موافق= 5

سواالت مربوط به  .روايي محتواي سواالت از طريق متخصصان دانشگاهي تاييد شد
هاي ارزشي، از پرسشنامه استاندارد گرفته شده است و لذا روايي محتوي تنها  گرايش

نفر از  18اختيار پرسشنامه در . هاي نگرش و تمايل به خريد انجام شد براي سازه
اساتيد مديريت بازرگاني با تخصص بازاريابي قرار گرفت و بعد از اصالح و تعديل 

پرسشنامه به 30، براي بررسي پايايي پرسشنامه. سواالت روايي آن تاييد گرديد
ضرايب . عنوان پايلوت توزيع گرديد و الفاي كرونباخ براي آنها مورد محاسبه گرديد

دهد كه اين ضريب نشان مي. است 83/0راي كل پرسشنامه پايايي بدست آمده ب
  . پرسشنامه از پايايي مناسب برخوردار است

  
  نمونه

گانيك را خريداري ها از ايرانياني كه حداقل يكبار محصوالت ار براي اين بررسي، داده
 ها،براي انتخاب استان گيريروش نمونه .يابي گرديداند، زمينهيا مصرفي نموده
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 تخاب مصرف كنندگان، غيرتصادفي درو در هراستان براي ان ادفي قضاوتيغيرتص
استان بزرگ ايران كه داراي  5پرسشنامه محقق ساخته اين تحقيق در . است دسترس

مشتريان اند، در اختيار فروش محصوالت غذايي ارگانيك بودهمراكز توليد و 
اد غذايي ارگانيك قرار هاي مواي و مشتريان فروشگاههاي بزرگ زنجيرهفروشگاه
پرسشنامه توزيع شد  30گيري كوكران، ابتدا براي استفاده از فرمول نمونه .داده شد

نفر  403و واريانس متغير وابسته مورد محاسبه قرار گرفت و در نتيجه حجم نمونه 
توزيع  پرسشنامه 500دهي، در كل، با در نظر گرفتن احتمال عدم پاسخ. تعيين گرديد

درصدي  80كه نرخ پاسخ . پرسشنامه قابل استفاده بوده است 403ه از آنها گرديد ك
هاي گمشده بودند كه از درصد داده 50شنامه داراي بيش از پرس 53( دهد را نشان مي

 .)تحقيق كنار گذاشته شدند
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  ها روش تحليل داده

سازي معادالت ساختاري استفاده شده از مدلآوريمعهاي جبراي ارزيابي داده
ابي معادله ساختاري يك تكنيك تحليل چند متغيري بسيار كلي و نيرومند يمدل .گرديد

است كه به  1تر بسط  مدل خطي كلّياز خانواده رگرسيون چند متغيره و به بيان دقيق
زمان مورد ه گونه هماي از معادالت رگرسيون را بدهد مجموعهپژوهشگر امكان مي
سازي معادالت ساختاري از نرم افزار ليزرل براي انجام مدل .آزمون قرار دهد

هاي اصلي استفاده از نرم افزار فرضاز آنجا كه يكي از پيش. است استفاده شده
ليزرل، نرمال بودن توزيع داده هاي مربوط به متغير وابسته است، ابتدا نرمال بودن 

ها  د و بعد از تاييد نرمال بودن، از اين نرم افزار براي تحليل دادهداده ها بررسي ش
  . استفاده گرديد

  
  

                                                 
1- General Linear Model(GLM) 
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  نتايج
هاي باشد كه تمام متغيرات، ضروري ميقبل از ورود به مرحله تجزيه و تحليل اطالع

هاي تحقيق ارايه شده در اين راستا گزارشي توصيفي از متغير. تحقيق توصيف شوند
  .اندنشان داده شده 3 و 2 در قالب جدوال كه اين نوع اطالعات

درصد پاسخگويان داراي  8/28دهند كه  هاي بدست آمده از پرسشنامه نشان مي داده
 3/23درصد داراي ارزش غالب نوع دوستانه و  9/47ارزش غالب خودخواهانه، 

ميانگين امتياز تمايل به همچنين  .باشند درصد داراي ارزش غالب زيست گرايانه مي
بوده و همچنين كمترين امتياز  57/0با انحراف معيار 2/4ذيرش محصول سبز معادل پ

ميانگين امتياز نگرش معادل بعالوه  .باشدمي 5و بيشترين امتياز معادل  33/1معادل 
و بيشترين 2/ 31بوده و همچنين كمترين امتياز معادل  42/0 با انحراف معيار 2/4

  .باشدمي 5امتياز معادل 
  

 توصيف گرايش ارزشي - 2جدول 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent
 8/28 8/28 8/28 116 ارزش خود خواهانه

 7/76 9/47 9/47 193 ارزش نوع دوستانه

 0/100 3/23 3/23 94 ارزش زيست گرايانه

Total 403 0/100 0/100  

  
  توصيف متغير تمايل به پذيرش محصول سبز - 3جدول

 
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation Variance 

Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic 

تمايل به پذيرش محصول
 سبز

403 33/1 00/5 2630/4 57569/0 331/0 

 178/0 42167/0 2462/4 00/5 31/2 403 نگرش

Valid N (listwise) 403      

  
نتايج . بودن از آزمون كولوموگروف اسميرنف استفاده شده است براي تست نرمال

كه توزيع متغيرها نرمال  از آنجايي. ارايه خواهد شد 4نرمال بودن متغيرها در جدول 
نتايج در نهايت . ها استفاده نمود توان از نرم افزار ليزرل براي تحليل داده هستند، مي

يات  تدوين شده مورد بررسي قرار سازي معادالت ساختاري و فرضمرتبط با مدل
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رسي شده و پس از هاي برازش مدل بربراي اين منظور، ابتدا شاخص. گيرندمي
به عبارت ديگر براي رد يا  .اند، آزمون فرضيات انجام شدهتوصيف برازش مدل

پذيرش اين مطلب كه مدل تدوين شده توسط محقق بر مبناي چهارچوب نظري و 
هاي گردآوري شده انطباق دارد چه ميزان با واقعيت و دادهن تا پيشينه تئوريك آ

برازش مدل . گيردمدل مدنظر قرار مي شهاي براز معيارهايي تحت عنوان شاخص
اي مانند معادالت  كواريانس نمونه-سهاي واريان اي است كه داده تعيين كننده درجه

زمون برازندگي مدل نتايج آ .)1394اكبري و همكاران، ( كنند ساختاري را حمايت مي
با توجه به مقادير بدست آمده موجود درجدول، مدل . ارايه شده است 5در جدول 

توان نسبت پس از بررسي برازندگي مدل، مي. باشدهش داراي برازش مناسب ميپژو
نتايج تحليل آماري مدل تحقيق . به بررسي مدل ساختاري و آزمون فرضيات پرداخت

  .اند نشان داده شده 6و جدول  2در شكل  و آزمون فرضيات به ترتيب
  

 آزمون نرمال بودن توزيع متغيرها - 4جدول

 N 
Normal Parametersa,b Most Extreme Differences

Kolmogorov-
Smirnov Z 

Asymp. 
Sig. (2-
tailed) Mean Std. Deviation Absolute Positive Negative

2763/4 30 نگرش 34356/0 096/0 096/0 072/0 - 525/0 946/0 

تمايل به پذيرش 
 محصول سبز

30 3/4 54912/0 148/0 141/0 148/0 - 810/0 528/0 

a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data.

  
  شاخص هاي برازش مدل - 5جدول 

  مقدار مدل  دامنه پذيرش  شاخص هاي برازش
Chi-square/df 3  68/1  

 RSMEA 08/0  041/0يشه ميانگين مجذور خطار

  RMR 1/0 018/0مجذور ميانگين  باقيماندهريشه
  GFI 9/0  98/0شاخص نيكويي برازش 
  CFI 9/0  99/0شاخص برازش مقايسه اي
  NFI 9/0  98/0شاخص نرم شده برازش

  

دهنده شدت تاثيرگذاري متغيرها بر يكديگر  ليزرل، ضريب مسير نشاندر خروجي 
توجه   tبراي تصميم گيري در مورد تاييد يا عدم تاييد فرضيات به آماره. است
  .باشد+ 96/1و  -96/1ميزان اين آماره بايد خارج از بازه . شود مي
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  )تخمين استاندارد( مدل آزمون شده -2شكل   
  

شود كه به غير از يمشخص م رايب بدست آمده و آزمون فرضيات،با توجه به ض
رابطه به عبارت ديگر . اندپنج و شش، بقيه فرضيات تاييد شدهفرضيات يك، 

محيطي خودخواهانه و نگرش به رفتار زيستساختاري معناداري بين گرايش ارزشي 
انه با تمايل رايدوستانه و زيست گمچنين رابطه بين گرايش ارزشي نوعه .وجود ندارد

  . ماري معنادار نيستآمحيطي، از لحاظ به رفتار خريد زيست
  

  نتايج مدل ساختاري و آزمون فرضيات - 3جدول 
 ضريب مسير فرضيات

 )تخمين استاندارد(
t values نتيجه 

نگرش به خريد محصوالت ارگانيك بر تمايل به خريد: 1فرضيه 
  تاييد  65/8  66/0 .استمحصوالت ارگانيك به طور مستقيم موثر

ارزش خودخواهانه بر تمايل به رفتار زيست محيطي به: 2فرضيه 
  تاييد  29/3  20/0 .طور مستقيم موثر است

ارزش نوع دوستانه بر تمايل به رفتار زيست محيطي به: 3فرضيه 
  عدم تاييد  15/0  01/0 .طور مستقيم موثر است

مايل زيست محيطيارزش زيست گرايانه بر نگرش به ت: 4فرضيه 
  عدم تاييد  -06/0  -02/0 .به طور مستقيم موثر است

ارزش خودخواهانه بر نگرش به رفتار زيست محيطي به: 5فرضيه 
  عدم تاييد  -39/1  -11/0 .طور مستقيم موثر است

ارزش نوع دوستانه بر نگرش به رفتار زيست محيطي به: 6فرضيه 
  تاييد  68/3  23/0 .طور مستقيم موثر است

ارزش زيست گرايانه بر نگرش به رفتار زيست محيطي: 7فرضيه 
  تاييد  72/5  43/0 .به طور مستقيم موثر است

  

۶٠/٠
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 محيطي

  توصيه خريد
 به ديگران 
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  گيري بحث و نتيجه
 هايآگاهي اي،رسانه پوشش علت به زيست محيط براي نگراني گذشته دهه طول در

 يها گروه افزايش و صنعتي عمده فجايع اثر زيست، محيط مشكالت مورد در بيشتر
 كنندگانمصرف اكثر كهاما درحالي .است افزايش حال در زيستي،محيط فعال

 زيادي، تحقيقات كنند،مي معرفي محيطيزيست حساس افراد عنوانبه را خودشان
 در مثال براي. اندنداده نشان خريد رفتار و ادعا اين با ارتباط در سازگاري نتايج

 اگرچه. دارد وجود رفتار و محيطيزيست آگاهي بين معناداري شكاف بريتانيا
) درصد 67 تا 46 بين( اند داشته ارگانيك غذاي به مساعدي هاينگرش كنندگانمصرف

 ادامه سال سه براي روند اين و اندخريده را اقالمي چنين واقعا درصد 10 تا 4 تنها
 ينيبيشپ به كه ممكني متغير بر بايد بنابراين).  2012و همكارن،  1يانگ( است داشته
هاي يكي از متغيرهاي مهم، گرايش .نمود تمركز كندمي كمك محيطيزيست رفتار بهتر

هستند، چون آنها هاي ثابت مهمي براي رفتار ها محركارزش. ارزشي افراد است
. كنندگرفته شود فراهم مي تري در جهت اينكه كدام رفتار هدفاهداف انتزاعي

باورها و  رفتار انتخابي  هاي ارزشي بريشاندكي به بررسي اثر گرا تحقيقات
هاي ارزشي بر در تحقيق حاضر تالش شد اثر گرايشلذا . اندكنندگان پرداختهمصرف

در اين تحقيق، ( نگرش و تمايل مصرف كنندگان به خريد محصوالت زيست محيطي
ه هاي نويسندگان اين مقاله، در زمين طبق بررسي .مورد بررسي قرار گيرد) ارگانيك

هاي  داخل ايران به بررسي تاثير گرايشرفتار زيست محيطي، تحقيقات نادري در 
راي اولين بار در اند و بررسي تئوري ارزشي شوارتز در اين زمينه ب ارزشي پرداخته
  .شود ايران انجام مي

محيطي بر تمايل به رفتار در فرضيه اول تحقيق، تاثير نگرش به رفتار زيست
. باشد تايج حاكي از تاييد اين فرضيه ميرسي قرار گرفت و نمحيطي مورد بر زيست

نگرش، ارزش، ( ، كه اثر عوامل دروني)2013(اين يافته با نتيجه تحقيق ژو و همكاران 
همچنين با نتيجه . را بر تمايل به رفتار مي سنجد، سازگار است) هنجار و عادات

ذيه پاكيزه يا سبز، بررسي تغ"با عنوان  2010تحقيق اسميت و پاالدينو كه در سال 
نگرش . انجام شد نيز سازگار است "هاي مصرف كننده در خريد غذاي ارگانيك انگيزه

                                                 
1- Young  
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هاي اصلي تمايل به خريد در تحقيقات مختلف  بيني كنندهمحيطي يكي از پيشزيست 
هاي دانش زيست  با توجه به اينكه نگرش در اين تحقيق با مولفه. زيست محيطي است

گرفته است، پيشنهاد هي از پيامدها و آگاهي سالمتي مورد سنجش قرار محيطي، آگا
هاي حمايت كننده محيط زيست، دولت، كسب و كارهايي كه هدفشان  ميشود سازمان

بازاريابي محصوالت سبز و ارگانيك است و همچنين جهاد كشاورزي به صورت 
ا مضمون بازيافت ب هاي زيست محيطي، زيست، فعاليت العات در مورد محيطدائمي اط

ها، تاثير كشاورزي ارگانيك بر  نجام اين كار، اثرات منفي آفت كشها و نحوه ا زباله
پيامدهاي رفتارهاي غير زيست محيطي، و آثار سالمتي  محيط زيست و نظاير آنها

در زمينه محصوالت ارگانيك را در  ناشي از خريدهاي زيست محيطي خصوصاً
 وجه به اينكه ضريب تاثير اين متغير، بيشتر از بقيهبات. اختيار مردم قرار دهند

 ها بايد روي ايجاد نگرش مثبت به خريد متغيرهاست، بيشترين تالش سازمان
  . هاي مهم آن، متمركز گردد محيطي با درنظرگرفتن مولفه زيست

محيطي هاي خودخواهانه بر نگرش زيست رزشنتايج اين تحقيق نشان داد كه ا
) 2007( 2و لوريلو 1ي ندارد؛ كه اين نتيجه با نتيجه تحقيقات اوجياكننده تاثيرمصرف

هاي ارزشي سه گانه، ود به اين نتيجه رسيدند كه گرايشآنها در تحقيق خ. تضاد دارد
شايد دليل تفاوت در اين ناهمخواني . هاي زيست محيطي موثرندگيري نگرشبر شكل

در مورد محصوالت ارگانيك ديگر به عبارت  محيطي مورد بررسي باشد؛رفتار زيست
مورد بررسي در اين پژوهش براي تاثير گرايش ارزشي خودخواهانه بر نگرش، 

در فرضيه ديگر اين . نياز به متغيرهاي مداخله كننده ديگري نيز وجود دارد احتماالً
پژوهش، اثر گرايش ارزشي خودخواهانه بر تمايل به رفتار زيست محيطي بررسي 

اين نتيجه با يافته تحقيق اوجيا و . ان دهنده تاييد اين فرضيه مي باشدو نتايج نش شد
به عبارت ديگر . سازگاري دارد) 2008(و همچنين ديگروت و استج ) 2007( لوريلو

اگرچه تاثير مستقيم گرايش ارزشي خودخواهانه بر نگرش در اين پژوهش تاييد نشد 
هانه تمايل به خريد دخواشود افراد داراي گرايش ارزشي خواما مشاهده مي
در حقيقيت اين تمايل بدون شكل گيري نگرش در اين . محيطي دارندمحصوالت زيست

                                                 
1  - Ojea 
2 - Loureiro 
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مزه و طعم مزاياي فردي، هاي سالمتي، تاكيد روي ويژگي. افتد افراد اتفاق مي
تواند تمايل به خريد را به طور مستقيم و بي واسطه، ترغيب و  محصوالت ارگانيك مي

هاي سالمتي محصوالت ارگانيك يكي از مهمترين  در حقيقت ويژگي .تشويق نمايد
داليل خريد محصوالت ارگانيك در مورد افراد با ارزش غالب خودخواهانه است كه 

  . بايد روي آن تاكيد گردد
گرايانه كامال برعكس دوستانه و زيستهاي ارزشي نوعنتايج در مورد تاثير گرايش

محيطي گرايانه بر نگرش زيستستانه و زيستدوهاي ارزشي نوع رايشگ. است
) 2008( و ديگروت و استج) 2007( ها با نتايج تحقيق اوجيا و لوريلواين يافته. موثرند

را بر اثر گرايش هاي ارزشي سه گانه ) 2008(ديگروت و استج . سازگار است
 هاي رفتاري است بررسيشدهنده نگريري باورهاي رفتاري كه خود تشكيلگ شكل
هاي ارزشي بر شكل گيري باورهاي اند كه گرايشاند و به اين نتيجه رسيدهنموده

گرايانه بر دوستانه و زيستهاي ارزشي نوعاما تاثير مستقيم گرايش. موثرند رفتاري
 فته با نتايج تحقيقات گذشته شاملاين يا .تمايل به رفتار زسيت محيطي تاييد نشد

همچنين جانسون . سازگار نيست) 2008( وت و استجو ديگر) 2007( اوجيا و لوريلو
يش ارزشي، اثر گرايش ارزشي ، از بين سه گرا2010و همكارانش در سال 

گرايانه را بر رفتار زيست محيطي مورد بررسي قرار دادند و نتيجه تحقيق آنها  زيست
توان مي. نيز نشان دهنده تاثير اين گرايش ارزشي بر رفتار زيست محيطي است

سطه نگرش هاي ارزشي نوع دوستانه و زيست گرايانه به وا اهده كرد كه گرايشمش
اين براي افراد با ارزش غالب بنابر. محيطي موثرندبر تمايل به رفتار زيست

گيرد و سپس اين نگرش منجر به دوستانه و زيست گرايانه، ابتدا نگرش شكل مي نوع
كل دادن نگرش مثبت در مورد افراد لذا در ش. گرددتمايل به رفتار زيست محيطي مي

در  دادن اطالعات تصويري و چاپيتوان با با گرايش ارزشي غالب نوع دوستانه، مي
هاي آينده و كودكان و هم وطنان، اين  ثير منفي تخريب محيط زيست بر نسلمورد تا

د با در مورد افراد با گرايش غالب زيست گرايانه، اين كار باي .ميزان را افزايش بخشيد
زيست محيطي بر محيط طبيعي،  هاي غير يد بر اثرات مخرب رفتارها و خريدتاك

  . هاي گياهي و جانوري انجام شود گونه
با اينحال ميتوان با . هاي ارزشي افراد كاري مشكل و زمان بر استتغيير گرايش
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را  هاي ارزشي متفاوت اي موثر افراد با گرايشت، به گونهاستفاده از نتايج تحقيقا
  . درجهت انجام رفتارهاي اجتماعي درست، هدايت نمود

هاي ارزشي  گرايشاول اينكه در كنار . هاي چندي وجود دارددر اين تحقيق محدوديت
اگرچه تمايل همچنين . و نگرش، متغيرهاي موثر ديگري بر تمايل رفتاري وجود دارند

ي خود ت اما بررسبين اصلي رفتار واقعي شناخته شده اسرفتاري به عنوان پيش
دهد را  ه در جامعه رخ مي، تصوير واقعي تري از انچرفتار واقعي در كنار تمايل

شود در تحقيقات بعدي متغيرهاي موثر ديگر را نيز مورد  يپيشنهاد م. كند منعكس مي
وتي همچنين در تحقيق حاضر از نمونه گيري غيراحتمالي قضا. بررسي قرار دهند
ه گيري احتمالي شود در تحقيقات آينده اينكار با نمون هاد ميپيشن. استفاده شده است

نهايت اينكه، تحقيق حاضر تنها روي محصوالت غذايي ارگانيك و در. انجام گردد
، اين بررسي را روي محصوالت شود تحقيقات آتي پيشنهاد مي. استانجام شده 

  . زيست محيطي ديگر نيز انجام دهند
كي از فاكتورهاي فرهنگي و دروني مردم است كه در هاي ارزشي يكلي گرايشطوربه

هاي  در نظر گرفتن گرايش. ن پرداخته شده است آتحقيقات زيست محيطي كمتر به 
اي دولتي و اجتماعي در ه ها، تبليغات بازرگاني و تالش ارزشي افراد در ساخت كمپين

رصه ع و به فعاالن اين هبود هاي زيست محيطي بسيار حايز اهميت جهت رفتار
  . شود از اين مهم غافل نشوندپيشنهاد مي
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