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 رد کشاورزی سبز محصولات خرید به کنندگان مصرف قصد بررسی

 محیطیزیست ملاحظات گرفتندرنظر با: کرمان

 2خواجه پورو الهام  2ئیانصدیقه نبی ؛1مایوانالله پیرایش روح

 

 دانشگاه شهید باهنر کرمان دانشکده کشاورزی اقتصاد کشاورزی بخش مهندسی آموخته کارشناسی ارشددانش -1

 دانشگاه شهید باهنر کرمان دانشکده کشاورزی اقتصاد کشاورزی مهندسی استادیار بخش -2

  (99/09/09تاریخ پذیرش-2/90/09)تاریخ دریافت

 :چکیده

بز سمحصولات . یافته است شیافزا ریاختهدیدی برای بشر در دهه  عنوانبهی طیمحستیزهای های منابع طبیعی و بروز آلودگیمحدودیت

ولات سبز محص خریدبه  تصمیم ندیدر فرآتوجه به عواملی که  ،از همین رو دارد. کنندهمصرفو  ستیزطیمحی ارتباط تنگاتنگی با کشاورز

ز خرید محصولات سب کننده بهمی شود قصد مصرف در مطالعه حاضر تلاش. است، از اهمیت خاصی برخوردار گذاردمی ریتأث مشتریتوسط 

 سازه ترکیب عنوان چارچوب نظری استفاده، و سعی شده بابه (TBA)شده ریزیتئوری رفتار برنامهاز  در این راستا کشاورزی بررسی شود. 

ای به ای تنظیم و نمونهنامهدر این راستا پرسش آن تئوری بسط داده شود. در( محیطی زیست دانش و محیطی زیست نگرانی) اضافی های

 سازی مدل کمك و با آوریهای مورد نیاز جمعکنندگان شهر کرمان گرفته و دادهنفر از مصرف 784ای تصادفی به حجم روش خوشه

 سبز محصولات خرید برای کنندگان مصرف قصد بینی پیش در TPB مناسب بودن ها نشانگریافته .شد تحلیل( SEM) ساختاری معادلات

 پیشنهادی مدل بینی پیش ابزار زیرا کند،می پشتیبانیرا  TPB در اضافی سازهای ساخت از استفاده قابلیت همچنین نتایج .کشاورزی است

اربرد نتایج در پایان به کاست. محیطی بر قصد خرید محصولات سبز مثبت بوده محیطی  و دانش زیستنگرانی زیستو اثر  بخشیده بهبود را

 تا است دولت، بخش خصوصی، کارفرمایان و بازاریابان به کمكتوجه قابل یکی از کاربردهای گذاران پرداخته شده است. برای سیاست

 کنند.  تدوین هاآن خرید و سبز محصولات برای را مناسبی یهایاستراتژ
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 قدمه. م1

 همچون مهندسی نوین یهایفناور و علم سریع رشد

 و کودها از هیرویب استفاده و ژنتیك، بیوتکنولوژی

 کمی افزایش باعث اگرچه شیمیایی یهاکشآفت

 بسیاری در را غذا مشکل و گردیده تولیدات کشاورزی

 تعادل خوردن برهم است، باعث نموده حل کشورها از

 ماندن یباق نامطلوب ریتأث و هااکوسیستم بیولوژیکی

 Asgari)است  شده مواد غذائی در هاهورمون و سموم

Moghaddam et al., 2014).  های آلودگیبروز

 شیزپاشیبتهدیدی برای بشر،  عنوانبه یطیمحستیز

هه در د ستیزطیمحو روند توجه به  دهش ینگرانباعث 

 .(Hosseini et al., 2016) یافته است شیافزا ریاخ

از اهمیت بالایی برخوردار است، حفظ  آنچه

 Bordbar) است کنندهمصرفو سلامت  ستیزطیمح

& Faghanimakrani, 2016). می نشان هاپژوهش-

ز نی کنندگانمصرف یطیمح ستیز هاینگرانی دهند

 رتغیی را خریدشان رفتار تدریجبه هاآن که شده باعث

 دهکر بازاندیشی ،خرندمی که محصولاتی درباره و هداد

 انزی ستیزطیمح برای که محصولاتی خرید قیاز طرو 

از  حفاظت به یتوجهقابل کمك  دارند کمتری

 Maichum et al., 2016) نمایند ستیزطیمح

Haghighi & Khalili, 2011; Asgari 

Moghaddam & Omidy Najafabadi, 2014 ;). 

ارتباط تنگاتنگی با  یسبز کشاورزمحصولات 

محصول سبز به دارد.  کنندهمصرفو  ستیزطیمح

 محیطیزیست شود که مزایایمحصولاتی اطلاق می

در حداقل یکی از مراحل چرخه زندگی  را مدتطولانی

در مقایسه با خود )قبل، در طول و یا بعد از استفاده(، 

 et al., 2016 Deباشد )داشته محصولات متعارف 

                                                           

1- Theory of Planed Behavior 

Medeiros)، یار زیان بس ستیزطیمحبه  گریدعبارتبه

قوه بال طوربهکمتری رسانده و حاوی عناصری باشد که 

 & Bordbarمفیدند ) ستیزطیمحبرای 

Faghanimakrani, 2016.) توجه به  ،از همین رو

 محصولات سبز خریدبه  تصمیم ندیدر فرآعواملی که 

، از اهمیت خاصی گذاردمی ریتأث مشتریتوسط 

 ,Golshani & Ghorbani Dinaryاست )برخوردار 

در این  شدهانجامای از مطالعات در زیر به پاره (.2016

نگرش، جمله از مؤثرعوامل  شود.پرداخته میراستا 

، ارزش شخصی درک شدههنجار ذهنی، کنترل رفتار 

و ارزش اجتماعی بر قصد خرید سبز در قزوین 

(Parvinchi & Zand-Hesami, 2014 شرکت ،)

 ,Golshani & Ghorbani Dinary)سیتك اصفهان 

 & Bordbar(، دانشگاه علوم پزشکی شیراز )2016

Faghanimakrani, 2016ای های زنجیره( و فروشگاه

 et al., 2017)رفاه و پروما در مشهد 

Ahadmotlaghi .بررسی گردیده است )

نگرش و هنجار ذهنی گزارش  ،عوامل نیرگذارتریتأث

( 2592و همکاران ) Maichumدر مطالعه شده است. 

نگرش نیز Sayuti  (2599 ) و Alamدر مطالعه و 

که حالیرا بر قصد خرید داشته است، در ریتأثبیشترین 

ای در پاکستان هنجارهای ذهنی بر قصد در مطالعه

در (. Muzaffar, 2015)بوده است  رگذارتریتأثخرید 

مطالعات از تئوری رفتار اتفاق بهاکثر قریب 

در شده است.  ( استفاده9TPB) شدهیزیربرنامه

علاوه بر نگرش، هنجار ذهنی، کنترل مطالعاتی نیز 

 نگرانی) اضافی های سازه ترکیب ، بادرک شدهرفتار 

، TPBدر ( محیطی زیست دانش و محیطی زیست

؛ Hosseini et al., 2016)تئوری بسط داده شده 
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Parandian & Jouybari, 2016؛ et al., 2017 

Ahadmotlaghi  ؛Choi &  Kim, 2005 ؛Braga 

Junior et al., 2015)در کشورهای مختلف و  ، که

 گزارش شدهبطور متفاوتی ها اثر آندر سنین مختلف 

 ,.Lee et al؛ Yadav & Pathak, 2016است )

جای  جا کهآناز. (Maichum et al., 2016؛ 2016

ر د محصولات سبز کشاورزی مطالعه قصد خریدخالی 

بر این سعی مطالعه حاضر در  ،شودمشاهده می ایران

 ریدخ تئوری مذکور عواملی که برتا با استفاده از است 

هستند،  مؤثردر کرمان کشاورزی محصولات سبز 

 بررسی گردد.

  هاروشمواد و . 2

 محصولات سبزبر رفتار خرید  مؤثرجهت بررسی عوامل 

افته یتعمیم شدهریزیتئوری رفتار برنامهکشاورزی از 

 استفاده شده است.

 (TBA)شده ریزیبرنامهتئوری رفتار . 1 -2

آجزن و فیش شده، ریزیرفتار برنامهبر طبق تئوری  

صد ق را رفتار شخص کنندهیینتععوامل  ینترمهم 2بین

. قصد فرد است که منجر به انجام یك دانندمیفرد 

شود و ترکیبی از نگرش نسبت به انجام رفتار رفتار می

 et)است و کنترل رفتار درک شده و هنجارهای ذهنی 

al., 2005 Rafieefar). نگرش نسبت به رفتار، به 

ارزشیابی مثبت یا منفی شخص از انجام رفتار 

 یهانگرش مسئله. آحاد مردم نسبت به یك گرددیبرم

متفاوتی دارند. چنانچه فرد انجام رفتاری را مفید بداند، 

دهد و چنانچه مضر بداند، از انجام آن آن را انجام می

 ,Parvinchi & Zand-Hesami)کند خودداری می

به عقیده شخص  ،هنجارهای ذهنی )انتزاعی( (.2014

 .شودیممربوط  شرفتار ها درنباید و هادر مورد باید

                                                           

2- Ajzen and Fishbein 

افراد پیرامون یك فرد اعم از پدر، مادر رهبران مذهبی، 

رهبران سیاسی، همگی در نظریات و رفتارهای او تأثیر 

نسبت به فشارهای متضاد افراد عملکرد وی  و دارند

وذ نف که یافراد یهاخواستهبه  به میزان زیادیمختلف 

 Golshani)داشت بستگی خواهد  دارندبر وی زیادی 

& Ghorbani Dinary, 2016).  کنترل رفتاری درک

ک در لهیوسبهکه انگیزه یك فرد  دهدیمشده، نشان 

او از میزان دشواری رفتارها و میزان موفقیت وی در 

یرد. گعدم انجام یك رفتار، تحت تأثیر قرار می انجام یا

اگر شخص اعتقادات قوی کنترلی درباره وجود عوامل 

یك رفتار داشته باشد، کنترل درک شده  کنندهلیتسه

 نآبروز  که باعث بالایی بر روی آن رفتار خواهد داشت

مربوط به تجارب گذشته،  تواندیم. این درک شودیم

 یااز هنجارههای متأثر نگرش و ندهیآوقایع  ینیبشیپ

 بر .(Wu & Chen, 2014)باشد محیط اطراف فرد 

 زیر فرضیات ،TPBفروض  ذکر شد و آنچه اساس

  :شودمی پیشنهاد

 ولاتمحص به نسبت کنندگانمصرف نگرش: فرضیه اول

 تأثیر خرید هب هاآن قصد بر داریمعنی طورسبز به

 .گذاردیم

 قصد بر داریمعنی طوربه ذهنی هنجارهای: فرضیه دوم

 تأثیر سبز محصولات خرید هب کنندگانمصرف

 .گذاردیم

 طوربه کنترل رفتاری درک شده: فرضیه سوم

 به خرید محصولات کنندگانمصرف قصد بر داریمعنی

 .گذاردیم تأثیر سبز

 افتهیگسترش شدهریزیرفتار برنامهتئوری . 2 -2

 با TPB مدل چارچوب دهد کهنشان می تحقیقات

 خواهد گسترده و ترعمیق جدید، یهاسازه کردن اضافه
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 این موضوع، ادبیات موجود در شواهد بر اساس .شد

 محصولات در مورد را دیگر دو عامل دارد سعی تحقیق

 یطیمح زیست دانش و ستیزطیمح نگرانی یعنی سبز

 .(Yadav & Pathak, 2016کند ) اضافه TPB به

 رایب شدید نگرش عنوانبه زیستی محیط هاینگرانی

دانش و  شده تعریف ستیزطیاز مح حمایت

زیست عبارت است از دانش مردم در مورد محیط

زیست و اینکه چگونه بر محیط زیستمحیط

تأثیرگذارند و در برابر آن در جهت توسعه پایدار 

 Yadav؛ Chan & Lau, 2002) مسئولیت بپذیرند

& Pathak, 2016). آگاهی  که یاکنندهمصرف

 به تتر اسنگران ستیزطیمح نسبت به بیشتری دارد و

در  .تر استراغب ستیزطیمح با سازگار خریدهای

 و دانش نگرانی توجهقابلتاثیر  زینمطالعاتی 

 به نسبت کنندهمصرف نگرش بر یطیمحستیز

و خرید این  ستیزطیمح با سازگار خدمات و محصولات

 ,.Aman et al) است شده گزارش محصولات

 & Hartmann؛ et al., 2009  Han؛2012

Apaolaza-Ibanez, 2012)ات فرضی ؛. بنابراین

 گردد:ه میرائزیر ا صورتچهارم و پنجم به
 بین در محیطیزیست نگرانی: فرضیه چهارم

 ایبر هاآن قصد توجهیقابل میزان به کنندگانمصرف

 .دهدمی قرار تأثیر تحت را سبز محصولات خرید

 بین در زیستمحیط به مربوط دانش: فرضیه پنجم

 اهآن قصد بر توجهیقابل میزان به کنندگانمصرف

ه با توجه ب .گذاردمی تأثیر سبز محصولات خرید برای

 است.ارائه شده  9مباحث فوق، الگوی نظری در شکل

 
 مدل مفهومی تحقیق -1شکل 

 نامهپرسش طراحی. 3 -2

در راستای تحقق اهداف تحقیق، تمامی عوامل از 

رت یکلطیف  اساس برمطالعات مربوطه گرفته شده و 

ندارم  ی، نظر7 م، مخالف9 م)کاملًا مخالف یهابا پاسخ

 جدولگیری و در اندازه( 1، کاملاً موافقم 3، موافقم 5

 آورده شده است. 9

 نامهپرسش -1جدول 

 مرجع هاساختار و گویه

  (ATT)رفتارنگرش نسبت به 

Maichum et al., 2016 (1ATT) است یخوب و مطلوب دهیا یمحصول سبز کشاورز دیکنم که خرمن فکر می -9  و 
Yadav & Pathak, 2016 

کند گرچه وارد می یکمتر بیآس زیستیطمحکه به  یمحصولات دیکنم خریم من فکر -2

 (2ATT) تر استیاقتصاد بلندمدتدر  یتر است ولگران

Wu & Chen, 2014 

 تاس تربادوامکند یم وارد یکمتر بیآس زیستیطمحکه به  یکنم محصولاتیم من فکر-7

(3ATT) 

Wu & Chen, 2014 

 گرچه کندوارد می یکمتر بیآس زیستیطمحکه به  یمحصولات دیکنم خریم من فکر -4

 (4ATT) است یضرور ولی است گران

Wu & Chen, 2014 

زرفتار خرید سب

قصد خرید

ه نگرش نسبت ب
رفتار

هنجارهای ذهنی دهکنترل رفتار درک ش
نگرانی زیست  

محیطی
دانش زیست  

محیطی
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 پرسش نامه -1ادامه جدول 

 مرجع هاساختار و گویه

ت سلامکند یم وارد یکمتر بیآس زیستیطکه به مح یمحصولات یدکنم خریمن فکر م -5

 (5ATT) کندیم نیرا تضم انمیمن و اطراف

Wu & Chen, 2014 

  (SNی ذهنی )هنجارهامتغیر 

را  یمحصولات سبز کشاورز دیاست که من با نیمن ا یدر زندگ یرگذارنظر افراد تأث -9

 (1SN) کنم یداریخر یمحصولات معمول یجابه

Maichum et al., 2016 

محصولات سبز  د،یکه من هنگام خر خواهندیمن م یدر زندگ یرگذاراکثر افراد تأث -2

 (2SN) کنم یداریرا خر یکشاورز

Yadav & Pathak, 2016 

 Paul et al., 2016 (3SN) من تحت تأثیر نظر دوستانم است یمحصولات سبز کشاورز دیخر -7

 من ارزشمند است یبرا یام در مصرف محصولات سبز کشاورزو احساس خانواده دهیعق -4

(4SN) 

Wu & Chen, 2014 

 Wu & Chen, 2014 (5SN) من را تحت تأثیر قرار دهد دیبه خر میتواند تصمام مینظر خانواده -5

  (PBC) کنترل رفتار درک شده

محصولات  یجارا به یتوانم محصولات سبز کشاورزیبخواهم، م یمن مطمئنم که وقت -9

 (1PBC) کنم یداریخر یمعمول

Maichum et al., 2016 

 Maichum et al., 2016 (2PBC) گذارمیوقت م یمحصولات سبز کشاورز دیخر یمن برا -2

-یم یداریها خرآگاهم و از همان مکان یمحصولات سبز کشاورز دیخر یهامن از مکان -7

 (3PBC) کنم

Yadav & Pathak, 2016 

 Maichum et al., 2016 (4PBC) را دارم یمحصولات سبز کشاورز دیخر یمن بودجه لازم برا -4

من وجود  یبرا یمحصولات سبز کشاورز دیخر یبرا یادیز یهارسد فرصتیم به نظر -5

 (5PBC) خواهد داشت

 Paul et al., 2016و 
Maichum et al., 2016 

کند از قدرت وارد می یکمتر بیآس زیستیطکه به مح یمحصولات دیمن در خر -2

 (6PBC) برخوردارم ییگیری بالاتصمیم

Paul et al., 2016 و  Wu 

& Chen, 2014 

  (ECمحیطی )یستزنگرانی 

Paul et al., 2016 (1EC) سبز را کاهش دهم ریمصرف محصولات غ زیستیطبه خاطر حفظ مح لمیمن ما -9 و  
Maichum et al., 2016 

Paul et al., 2016 (2EC) هستم زیستیطنگران مح اریمن بس -2 و  
Maichum et al., 2016 

 و Paul et al., 2016  (3EC) است یضرور زیستیطحفاظت از مح یبرا یاسیعمده س راتییتغ -7
Maichum et al., 2016 

Paul et al., 2016 (4EC) است یضرور زیستیطحفاظت از مح یبرا یعمده اجتماع راتییتغ -4 و  
Maichum et al., 2016 

 Paul et al., 2016 (5EC) شودیاجرا م یقو یلیخ زیستیطمح یضد آلودگ نیقوان -5

کند، یوارد م یکمتر بیآس زیستیطکه به مح یمحصولات دیکنم با خریمن فکر م -2

 (6EC) کنمیبرآورده م زیستیطخود را در برابر حفظ مح تیمسئول

Wu & Chen, 2014 

  (EK) محیطییستزدانش 

 Wu & Chen, 2014 (5EK) دارم زیستیطدر مورد مح یمن دانش و اطلاعات کاف -9

 کنمیم یرا بررس یمحصولات سبز کشاورز محیطییستز یهابرچسب د،یمن قبل از خر -2

(1EK) 

Maichum et al., 2016 

آن به  یمحصول و اثرات بعد هیو ته نیتأم یدر مورد چگونگ یخواهم اطلاعاتیمن م -7

 (2EK) ورمآدست 

Maichum et al., 2016 
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 پرسش نامه -1ادامه جدول 

 مرجع هاساختار و گویه

 نرساند بیآس زیستیطکنم که به مح یداریرا خر ییهامن آگاهم که محصولات و بسته -4

(3EK) 

Yadav & Pathak, 2016 
 

محصول سبز  یبندرا در بسته زیستیطمختلف مربوط به مح یمن عبارات و نمادها -5

 (4EK) شومیمتوجه م

Yadav & Pathak, 2016 

  (PIقصد خرید )

ها مثبت آن محیطییسترا به خاطر سهم ز یمحصولات سبز کشاورز ندهیمن در آ -9

 (1PI) خواهم کرد یداریخر

Maichum et al., 2016 

 لیکند، به دلاوارد می یکمتر بیآس زیستیطرا که به مح یمن برند محصولات -2

 (2PI) دهمیقرار م تیدر اولو محیطییستز

Paul et al., 2016 و  
Maichum et al., 2016 

 Yadav & Pathak, 2016 (3PI) دارم یمحصولات سبز کشاورز دیبه خر لیمن شخصاً تما -7

 Yadav & Pathak, 2016 (4PI) کنمیتلاش م یمحصولات سبز کشاورز دیخر یمن برا -4

 یداریبرخورداراست، آن را خر ییبالا متیاز ق یمحصولات سبز کشاورز ینکهمن باوجودا -5

 (5PI) کنممی

Wu & Chen, 2014 

 کنم یداریکند، خروارد می یکمتر بیآس زیستیطرا که به مح یخواهم محصولاتیمن م -2

(6PI) 

Paul et al., 2016 

ای به روش تصادفی نامه، نمونهاز طراحی پرسشپس 

و بر اساس فرمول کوکران حجم نمونه  تعیین 7یاخوشه

 تعیین گردید %15با در نظر گرفتن ضریب اطمینان: 

(Amidi, 1999). 

)1(
1

1
2

2

2

2





d

pqZ

N

d

pqZ

n
 

 ،N=، 12/9= Z ،5/5=P 573398 :کهطوریبه

55/5=D 

 تناسببه که نفر محاسبه گردید 784 نمونه حجم

، 1N ،941828=2N=929139) جمعیت هر منطقه

955923=3N  4=995312وN4)  تعداد نمونه تعیین

عدد پرسشنامه،  83ی که در منطقه یك، اگونهبه ،شد

 31و منطقه چهار  999، منطقه سه 953منطقه دو 

 .عدد پرسشنامه توزیع شد

                                                           
 ها عبارت از مناطق چهارگانه شهر کرمان بوده است.خوشه -7

 9715آمار رسمی، مرکز آمار ایران، سرشماری نفوس و مسکن، - 4

  تصریح مدل. 4 -2

 و مستقل متغیرهای تعیین رابطه علی بینجهت 

استفاده  5(SEM)ساختاری  معادلات از مدل وابسته

معادلات ساختاری(  سازیمدلتحلیل مسیر ) شد.

و مدل  گیریاندازهمدل  ترکیبی از طورمعمولبه

، محقق گیریاندازهساختاری است. بر مبنای مدل 

یا  شدهمشاهدهکه کدام متغیرهای  کندمیتعریف 

گیرنده کدام متغیرهای پنهان هستند و  اندازه هامعرف

ساختاری( مشخص  هایمدلبر پایه تحلیل مسیر )

 غیربر مت تأثیرکه کدام متغیر مستقل دارای  شوندمی

کدام متغیرها با یکدیگر همبستگی  کهاینو  اندوابسته

روابط بین  درواقع ساختاری معادلات  یابیمدلدارند. 

با یکدیگر را مورد  شدهمشاهدههای پنهان و متغیر

تئوری رفتار  کهییازآنجادهد. ارزیابی قرار می

قبل از ایجاد ی ارتباط بین متغیرها شدهیزیربرنامه

5- Structural Equation Model 
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)قصدهای رفتاری( را  هدف یرهایمتغفوری رفتار و 

، این مدل قادر به انجام دهدقرار می یموردبررس

چند متغیری بین از معادلات رگرسیون  هاییعهمجمو

 ,Habibi & Adanpourباشد )این متغیرها می

ممکن است  ریمتغ كی ریمس لیتحل در .(2016

. دیانم فاءیوابسته را ا ایمستقل و  رینقش متغ زمانهم

ممکن است  یدر مدل عل   ریمتغ كی گریدعبارتبه

 گرید یمستقل و نسبت به برخ رهایمتغ ینسبت به برخ

 Habibpur Gatabi؛ Hooman, 2005باشد )وابسته 

& Safari Shali, 2015). ینیبشیپ ریمتغ كی 

 میقرمستیغصورت مستقیم و یا بهممکن است  کننده

که  ارداثر گذ وابسته ریبر متغاز طریق یك متغیر دیگر 

با مجموع آثار  میجمع اثر مستق قیاز طراثر آن 

 .دیآیآن به دست م میرمستقیغ
 عامل مرتبه اولتحلیل . 1 -1 -3

 دیییتأ یعامل لیقبل از اقدام به برازش مدل از تحل

 ایآ که دهدیمنشان  لیتحل نی. اشودمیاستفاده 

ها معتبر برای گردآوری داده شدهیطراح پرسشنامه

ه روش محاسب كی دیییتأ یعامل لیتحل درواقع؟ هست

 یاملع لیبا استفاده از تحل نیبنابرا؛ سازه است یِروائ

 ینجس یروائ قیپرسشنامه تحق یساختار کل دی،ییتأ

 ,Shahedani & Khoshkhoy)د شومی ییمحتوا

2017). 

 تحلیل عامل مرتبه دوم. 1 -3-2

توسط دو  توانیمدل معادلات ساختاری را م لیتحل

 ,Shahedani & Khoshkhoyداد )انجام  كیتکن

 یروابط خط ای انسیساختاری کووار لیتحل "؛ (2017

 یجزئحداقل مربعات و  2(LISREL)ساختاری 

(PLS)3 .افزارنرمها از جهت تحلیل داده spss  نسخه

 .استفاده شده است 8/8نسخه  lisrel و 25

 نتایج. 3

 ی)تحلیل عامل مدلمعیارهای روائی و پایائی . 3-1

 مرتبه اول(

 یخوببه میمفاه نکهیدر پژوهش حاضر برای اثبات ا

ا ههیگو نیو برای آزمون روابط ب اندشده یریگاندازه

 ؛پنهان( رهایی)متغ هاعاملآشکار( و  رهایی)متغ

 لیاز تحلنامه، پایایی و روائی پرسش گریدعبارتبه

در این راستا پس از  .استفاده شده است دیییتأ یعامل

و حذف اثر متغیرهای بیرونی از  انجام اصلاحات لازم

د و بهبو شدهمشاهدهواریانس تبیین نشده متغیرهای 

مقایسه ترین وضعیت مدل حاصل شد. ، مطلوبtآماره 

برای دو مدل  شدهمحاسبههای برازش قادیر شاخصم

TPB  افتهیگسترشو مدل TPB  نشان با میزان ملاک

که ، ضمن اینبرازش شده یخوببهمدل  هر دودهد می

است  از برازش بهتری برخوردار افتهیگسترشمدل 

 (.2)جدول

 

 حالت اولیه -نیکویی برازش یهاشاخص -2جدول 

 میزان ملاک شاخص برازش
برآورد )مدل مقدار 

TPB) 

مدل )برآورد مقدار 

 (TPB یافتهگسترش

df )422 257 - )درجه آزادی 

های شاخص

 مطلق

 55/5 p > 35/572 42/819 (2) دوخیبرازش 

RMR ( ماندپسریشه میانگین) 55/5 55/5 نزدیك به صفر 

AGFI  85/5 82/5 >85/5 (شدهاصلاح)نیکویی برازش 

                                                           

6- Linear Structural Relations 7- Partial Least Squares 
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 حالت اولیه -ی نیکویی برازشهاشاخص -2جدول ادامه 

 میزان ملاک شاخص برازش
مقدار برآورد 

 (TPB)مدل 

مقدار برآورد )مدل 

 (TPBیافته گسترش

های شاخص

 نسبی

NFI ( برازش)15/5 14/5 >15/5 نرم شده 

NNFI)13/5 12/5 >15/5 )برازش نرم نشده 

IFI )13/5 12/5 >15/5 )برازندگی فزاینده 

CFI )13/5 12/5 >15/5 )برازش تطبیقی 

های شاخص

 مقتصد

RMSEA  ریشه دوم میانگین مربعات(

 خطای(

یا  55/5کمتر از 

58/5 
525/5 541/5 

/df2 )19/9 22/2 7یا  2کمتر از  *)خی دو هنجار شده 

PNFI(برازش )84/5 87/5 >25/5 مقتصد هنجار شده 

PGFI)37/5 39/5 >25/5 )برازش مقتصد 

 شدهانیب 3منابع کمتر از  یو در برخ 2منابع کمتر از  یآن در برخ مطلوب مقدار* 

  های تحقیقمنبع: یافته

از ضرایب  متغیر، های هرتعیین سازگاری گویه برای

 ضریب آلفای کرونباخ .شد استفاده کرونباخ یآلفا

 است 3/5بیش از پنهان برای متغیرهای  شدهمحاسبه

ایی پای های پرسشنامه است.نشانگر پایایی گویه که

سنجیده  نیزبا بار عاملی  8آشکار( رهایی)متغ هاگویه

 یكو به عدد  تربزرگ یبار عاملهرچه  شده است.

 ریتغم تواندیمبهتر  شدهمشاهده ریباشد، متغ تركینزد

رابطه  7/5 از کمتر یبار عامل. دینما نییرا تب پنهان

 5/ 2از  ترو بزرگ قبولقابل 2/5و  7/5 نیب ،فیضع

تمامی  .(Chin et al., 1997) مطلوب است یلیخ

 تا 55/5بین  شدهمشاهده یرهایمتغبارهای عاملی 

 یهاهیگو این است که گرنشانو  ،باشدمی 81/5

سازه مربوطه را  خوبیبهبرای هر عامل  شدهتعریف

برای  یمطلوب ییمدل از روا نیو ا کنندیم فیتعر

 .(7)جدول است دارها برخورسازه

 مدلمعیارهای روایی و پایایی سنجش  -3جدول 

ضریب آلفای 

 کرونباخ

بار 

*عاملی  

متغیر آشکار 

ها()گویه  

 متغیرهای پنهان

ها()عامل  

ضریب آلفای 

 کرونباخ

بار 

 *عاملی

متغیر 

آشکار 

 (  ها)گویه

 متغیرهای پنهان

 ها()عامل

845/5  32/5  SN1 ( هنجار ذهنیSN) 838/5  39/5  ATT1 ( نگرشATT) 

 34/5  SN2  37/5  ATT2 

 21/5  SN3  22/5  ATT3 

 84/5  SN4  32/5  ATT4 

 33/5  SN5  82/5  ATT5 

359/5  55/5  EC1  نگرانی

 محیطیزیست

(EC) 

877/5  39/5  PBC1  کنترل رفتار درک

29/5  (PBCشده )  EC2  32/5  PBC2 

 38/5  EC3  32/5  PBC3 

 31/5  EC4  32/5  PBC4 

 55/5  EC5  23/5  PBC5 

 55/5  EC6  28/5  PBC6 

                                                           

8- convergent validity 
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 روایی و پایایی معیارهای مدلسنجش  -3جدول ادامه 

ضریب آلفای 

 کرونباخ

بار 

*عاملی  

متغیر آشکار 

ها()گویه  

 متغیرهای پنهان

ها()عامل  

ضریب آلفای 

 کرونباخ

بار 

 *عاملی

متغیر 

آشکار 

 ها()گویه

 متغیرهای پنهان

 ها()عامل

822/5  35/5  PI1 ( قصد خریدPI) 827/5  35/5  EK1  محیطیزیستدانش 

(EK)  32/5  PI2  27/5  EK2 

 35/5  PI3  35/5  EK3 

 22/5  PI4  34/5  EK4 

 81/5  PI5  22/5  EK5 

 22/5  PI6    

 اند.دار بوده*کلیه بارهای عاملی در سطح کمتر از یک درصد معنی

  های تحقیقمنبع: یافته

همبستگی کمتر از Brown (2552 ) بر اظهاراتبنا 

را ها آنهمبسته بودن  ریفرض غ هاعاملبین  85/5

نشان را  هاها تمایز بین عاملیافته کند.می تأیید

 ندلازم برخوردار 1متغیرها از اعتبار ، بنابرایندهدمی

 (.4جدول )

 پنهان یرهایمتغآزمون همبستگی بین  -4جدول 

قصد 

 خرید

دانش 

 یطیمحستیز

 ینگران

 یطیمحستیز

کنترل رفتار 

 درک شده
  نگرش هنجار ذهنی

 نگرش 9     

 هنجار ذهنی 755/5** 9    

 درک شده رفتار کنترل 741/5** 792/5** 9   

 محیطیزیست نگرانی 453/5** 293/5** 235/5** 9  

 یطیمحستیزدانش  282/5** 238/5** 482/5** 222/5** 9 

 قصد خرید 553/5** 784/5** 557/5** 428/5** 599/5** 9

 دهد.درصد را نشان میداری در سطح یکمعنی** 

  های تحقیقمنبع: یافته

 هافتیگسترشمدل توان گفت بندی، میدر یك جمع

TPB متغیرهای پنهان و  روائی و پایائی ازلحاظ(

 اعتبار لازم را دارد. آشکار(

 تهافیگسترشمدل  اساس بر مدل ساختاری. 2 -3

TPB ()تحلیل عاملی مرتبه دوم 

 چارچوب تئوریكان داد که شتحلیل عاملی مرتبه اول ن

از روائی و  یموردبررسمعیارهای  بر اساس شدهارائه

                                                           

9-discriminant validity 

لذا در مرحله بعد، جهت پایائی لازم برخوردار است. 

 دهشاستفادهارتباط متغیرهای پنهان از مدل ساختاری 

مدل  نیا درابتدا مدل اثر مستقیم بررسی گردید.  .است

 كی( هر رهینمودار تك مس) داردنام  یکه مدل درخت

 ریمتغ) اصلیبر سازه  ریمس كیتنها از  هااز عامل

یل است که ابتدا، تحل ذکرقابل وابسته( اثرگذار هستند.

ضعیفی برای مدل ارائه کرد، اما  نسبتاً ساختاری برازش 
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، 95افزار و تصریح مجدد مدلنرم یهاشنهادیپبا اعمال 

 و افتهیبهبود مدل های برازش اصلاح و تناسبشاخص

 .مناسبی را نشان داد مدل ،پیشنهادی نظری چارچوب

و کنترل  یذهن ینگرش، هنجارها متغیرهای سپس

میانجی در نظر گرفته و  عنوانبهرا  شده درکرفتار 

 یستز ینگران یعنیبه مدل  شدهاضافه یرهایمتغ تأثیر

 متغیرهای قیاز طر محیطیزیستو دانش  محیطی

 یابیوابسته مورد ارز رمتغی ( برغیرمستقیم اثر) یانجیم

 و دانش محیطیزیست ینگران متغیرهای. گرفتقرار 

 یمحصولات سبز کشاورز دیبر قصد خر محیطیزیست

یز ن)اثر کاذب(  میرمستقیغطور مستقیم و زمان بههم

های فوق پس از انجام از مدل هرکدامگردید. در بررسی 

های برازش محاسبه و نتایج در شاخصاصلاحات لازم، 

 آورده شده است. 5 جدول

 حالت بهینه -های برازش شاخص -مرتبه دوم  یتحلیل عامل- 5جدول 

 میزان ملاک شاخص برازش
 برآورد مقدار 

 )اثر مستقیم( 

 برآورد مقدار 

 (غیرمستقیم)اثر  

برآورد )اثر 

 کاذب(

df )437 432 422 - )درجه آزادی 

های شاخص

 مطلق

 55/5 p > 42/819 52/142 52/142 (2)خی دو برازش 

 RMR( ماندپسریشه میانگین) 527/5 527/5 552/5 نزدیك به صفر 

AGFI  نیکویی برازش(

 (شدهاصلاح
85/5< 85/5 85/5 85/5 

های شاخص

 نسبی

 NFI()14/5 14/5 15/5 >15/5 برازش نرم شده 

NNFI ()13/5 13/5 13/5 >15/5 برازش نرم نشده 

IFI )13/5 13/5 13/5 >15/5 )برازندگی فزاینده 

 CFI)13/5 13/5 13/5 >15/5 )برازش تطبیقی 

های شاخص

 مقتصد

RMSEA  ریشه دوم میانگین(

 مربعات خطای(

 55/5کمتر از 

 58/5یا 
541/5 559/5 559/5 

/df2 )55/2 55/2 19/9 7یا  2کمتر از  )خی دو هنجار شده 

PNFI ( برازش مقتصد هنجار

 (شده
25/5< 84/5 84/5 84/5 

 PGFI)37/5 37/5 37/5 >25/5 )برازش مقتصد 

  های تحقیقمنبع: یافته

شود، ضمن اینکه تفاوت گونه که ملاحظه میهمان

                                                           

 یخطا، مربوط به متغیرها انسیکوار 4اضافه کردن  -95

مربوط به  خطای انسیکوار 5 ،یمشاهده شده هنجار ذهن

 انسیکوار 7 ،یطیمح ستیز یمشاهده شده نگران ریمتغ

 یطیمح ستیمشاهده شده دانش ز ریمربوط به متغ یخطا

ها در سه حالت مذکور مشاهده محسوسی بین شاخص

مشاهده شده قصد  ریمربوط به متغ یخطا انسیکوار 2و 

 ریمقاد یبه بهبود محصولات سبز کشاورزی دیخر

 .دیبرازش انجام یهاشاخص



 کشاورزی... سبز محصولات خرید به کنندگان مصرف قصد بررسی

 257صفحه 

نشان  RMSEAو  RMRدو شاخص  شود،نمی

دهد اثر مستقیم نسبت به دو حالت دیگر از برازش می

بنابراین اثر مستقیم متغیرهای ؛ بهتری برخوردار است

 (.2ارائه گردیده است )جدول مستقل بر متغیر وابسته 

با  یموردبررسکلیه متغیرهای  دهد کهنتایج نشان می

دار آماری معنی ازلحاظ شدهمحاسبه tتوجه به آماره 

و اثر مثبت بر قصد خرید محصولات سبز توسط  بوده

رو تمامی فرضیات تحقیق کنندگان دارند. ازاینمصرف

 گیرد.مورد تائید قرار می

 سبز محصولات خرید برای کنندهمصرف قصد و مطالعه یهاسازه بین رابطه علی -6جدول 

 نتیجه t-value بار عاملی متغیرهای مدل

 تأیید فرضیه اول  55/5** 72/5 نگرش

 تأیید فرضیه دوم  95/2** 95/5 هنجار ذهنی

 تأیید فرضیه سوم  22/2** 95/5 کنترل رفتار درک شده

 فرضیه چهارم  تأیید 24/4** 24/5 یطیمحستیزنگرانی 

 فرضیه پنجم  تأیید 51/4** 75/5 یطیمحستیزدانش 

  22/2** 74/5 قصد خرید محصولات سبز

 دهد.را نشان میدرصد خطا  کیدر سطح  یداریمعن*: *

  های تحقیقمنبع: یافته      

 گیریبحث و نتیجه. 4

عنوان به TPAترین نتایج تحقیق تایید یکی از مهم

مدلی معتبر و قابل اعتماد برای بررسی قصد خرید 

های محصولات سبز کشاورزی است، که در تایید یافته

Maichum ( 2592و همکاران)  وYadav و  Pathak 

ر داری بنگرش تاثیر مثبت و معنی. باشدمی (2592)

کنندگان با نگرش قصد خرید داشته است. مصرف

شدید و مثبت نسبت به محصولات سبز کشاورزی، قصد 

بیشتری برای خرید آن خواهند داشت. نگرش مثبت 

محصولات غذایی حلال در مالزی خرید نسبت به 

(Alam & Sayuti, 2011 ) و نسبت به محصولات

(، نیز گزارش Maichum et al., 2016سبز در تایلند )

، تاثیر TBAهای اصلی مدل علاوه بر سازهاست. شده

 ستیزطیمحو نگرانی در مورد  یطیمحستیز دانش

و ها نشان داد این دنیز بر قصد خرید بررسی شد. یافته

 ریدخ قصد بر را تأثیر بیشترین بعد از نگرش،سازه 

 دهدیم نشان که است داشته کنندهمصرف

 همتایان حاضر ماننددر بررسی  کنندگانمصرف

 ستیزطیمح به مربوط مسائل نگران خود، افتهیتوسعه

تاثیر دانش و نگرش مثبت نسبت به  .هستند

و  Parvinchiدر مطالعات  زیست بر قصد خریدمحیط

Zand-Hesami (2594 ) وAhadmotlaghi  و

نتایج ( نیز مشاهده شده است. 2593همکاران )

 در مورد جوانان هندی مشاهده شده است مشابهی

(Yadav and Pathak, 2016; Braga Junior et 

al., 2015).  در مطالعهMaichum  و همکاران

ا بر قصد ر ریتأثکه نگرش بیشترین علیرغم این (2592)

زیستی نیز موثر خرید داشته، دانش و نگرانی محیط

محیطی و نگرانی نسبت اهمیت دانش زیستاند. بوده

سازی دهد که آگاهزیست نشان میبه محیط

در این مورد باید در دستور کار  کنندگانمصرف

ای معیاره گونه کههمانهمچنین مسئولین قرار بگیرد. 
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 نگرانی وبینی مدل نشان داد، گنجاندن قدرت پیش

 گردد.می تائیدنیز  TPBدر مدل ی طیمحستیزدانش 
TPB طیف ینیبشیپ در یمفید بسیار چارچوب 

رفتار ازجمله  مختلف های زمینة در رفتار از وسیعی

 مطالعه این ،حالنیبااکند. ی فراهم میطیمحستیز

 تعیین برای TPB از که استها تلاش اولین از یکی

ها هیافت .است کرده استفاده سبز محصولات خرید قصد

 تعیین در (TPB)نشان از کاربرد مدل گسترش یافته 

 رد سبز، محصولات خرید برای کنندگانمصرف قصد

 یطورکلبهاست.  توسعهدرحال کشور یك چارچوب

کنندگان مصرف که کرد استنباط گونهنیا توانیم

 و تندهس نگران ستیزطیمح فعلی مشکلات به نسبت

 عدیب یهااستفاده برای سبز محصولات خرید به نسبت

 ،داردز نی یتوجهقابل کاربرد هاافتهی .دارند مثبت نگرش

دولت، بخش خصوصی، کارفرمایان و  به کهطوریبه

 ار مناسبی یهایاستراتژ تا کندمی کمك بازاریابان

بر کنند.  تدوین هاآن خرید و سبز محصولات برای

 ارائه رب تا شودیم پیشنهاد بازاریابان به ،هاافتهی اساس

های رسانهدر  .کنند تأکید کنندگانمصرف به اطلاعات

 هک کالاهایی صرفم گیچگونکتب آموزشی اجتماعی و 

 آموزش هستند، ستیزطیمح با سازگار طبیعت ازنظر

، تا قابلیت کنترل افراد بر رفتارشان افزوده داده شود

از  یطیمحستیز دانش و یطیمحستیز دغدغه .شود

 بین در سبز خرید در تأثیرگذار عوامل مهم

 دنز برچسب با بنابراین،؛ شد مشخص کنندگانمصرف

 گواهینامه صدور ،ستیزطیمح با سازگار محصولات

 بر است ممکن که یطیمحستیز ادعاهای و ارائه سبز

 تأثیر سبز محصولات به نسبت هاآن قصد و نگرش

 کنندگانمصرف بین در آگاهی ایجاد ، بهبگذارد

 دانش و یطیمحستیز نگرانی ازآنجاکهمبادرت کرد. 

 نگرش روی یتوجهقابل طوربه یطیمح ستیز

 سبز محصولات خرید قصد همچنین و کنندهمصرف

 طگونه محصولات توس، ارائه مزایای اینگذاردیم تأثیر

 ای برخوردار است.العادهبازاریابان از اهمیت فوق

 با مقایسه در نگرش که دهدیم نشان تجربی یهاافتهی

 خرید قصد بر بیشتری تأثیر ذهنی، هنجارهای

 ستیبایم بازاریابان ،روایناز .دارد سبز محصولات

 (محصولات یطیمحستیز منافع ادعای) خود یهاامیپ

 است ممکن خود نوبهبه که دهند ارائه جامعه میان را

 بر دتشبه اجتماعی، گروه متقاعدکننده تأثیر دلیل به

 در پایان، .بگذارد تأثیر سبز محصولات خرید قصد

 با سهمقای در) بیشتری تأثیر شده درک رفتاری کنترل

 دهدیم نشان که داشته، خرید قصد در( ذهنی هنجار

 مورد در یریگمیتصم هنگام کنندگانمصرف

 ودخ بر ارادی کنترل از بالاتری سطح سبز، محصولات

 ستیزطیمح با سازگار/  سبز محصولات بنابراین؛ دارند

 تاس ممکن که شود توزیع ییهامکان در شتریب باید

 بیشتری یهافرصت و شده وقت در ییجوصرفه باعث

 .کندفراهم می سبز محصولات خرید برای

 تحقیقات در باید که دارد هایی محدودیت مطالعه این

مطالعه در شهر کرمان انجام  .شود توجه آن به بعدی

شده که ممکن است نتایج قابلیت تعمیم به مناطق 

 گیری اندازه به محدود دیگر را نداشته باشد. مطالعه

 یندهآ مطالعاتدر  ، بنابراین. واقعی رفتار نه و است قصد

بررسی  را سبز خریدهای مورد در واقعی توان رفتارمی

 ریدخ واقعی رفتار و خرید قصد بین ارتباط به که درک

 یذهن دانش از تنها مطالعه این علاوه،ب .کند کمكنیز

 ندهآی در مطالعاتکه  است، کرده استفاده تحلیل برای

 یستز دانش سنجش نیز برای عینی دانش از است بهتر

 شود. استفاده محیطی
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