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هاي گذشته، افزایش روزافزون و چشمگیر مصرف کاالها و خدمات منجر به تخریب  در طول دهه

کنندگان را برآن داشته  زیست شده است که بسیاري از مصرف منابع طبیعی و آسیب شدید به محیط
تا به بررسی در این مطالعه سعی شده . محیطی مصرف خود را کاهش دهند است تا اثرات زیست

کننده بر روي  کننده و رفتار بازیافتی مصرف تأثیر دانش درباره مسائل زیست محیطی، درك مصرف
یابی معادالت ساختاري پرداخته شود که براي  رفتار خرید محصوالت سبز با استفاده از روش مدل

 بهره گرفته 1396کننده در سطح شهر مشهد در سال   مصرف215هاي مقطع زمانی  این منظور از داده
کننده  یابی معادالت ساختاري حاکی از آن است که درك یا نگرش مصرف نتایج مدل. شده است

کننده رفتار خرید محصوالت غذایی سبز است که تالش براي افزایش آگاهی  بینی مهمترین عامل پیش
 جهت کاهش تخریب هاي آنها کنندگان، از طریق ابزارهاي تبلیغاتی براي معرفی انواع توانایی مصرف
گذاري محصوالت و  همچنین برچسب. تواند یکی از اقدامات مهم تأثیرگذار باشد زیست می محیط

هاي  ها و ارگان زیست از طریق کمپین هاي محصوالت سازگار با محیط پایین نگه داشتن قیمت
 .کننده پیشنهاد شده است حمایت
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  مقدمه - 1
هاي گذشته، افزایش روزافزون و چشمگیر مصرف  در طول دهه

آسیب شدید  تخریب منابع طبیعی و  منجر بهکاالها و خدمات
اما به دلیل افزایش آگاهی در . ]1[ شده استزیست  به محیط

محیطی، مردم به طور فعالی  مورد مشکالت مختلف زیست
کنند اثرات زیست محیطی مصرف خود را کاهش  سعی می

کنندگان  براین اساس این افراد که اصطالحاً مصرف .]2[ دهند
خود را در شوند، رفتارهاي خرید و مصرف  سبز  نامیده می

. ]3[ ندده راستاي جلوگیري از تخریب محیط زیست انجام می
هاي  ، در طول سال1کننده سبز مطالعه در مورد رفتار مصرف

ریزان بازاریابی   به عنوان یک موضوع مهم براي برنامه1970
 خریباز آنجا که به دلیل افزایش تبنابراین . ]4[ پدیدار شد

ابع طبیعی، مسائل زیست و مصرف بیش از حد من محیط
کننده و  براي هردوي مصرفاي  محیطی به طور فزاینده زیست

 کشورهاي مختلف سراسر ،]5[ اهمیت یافته استتولیدکننده 
 رساندن اثرات مضر  هایی در جهت به حداقل جهان گام

 .اند هاي کسب و کار خود بر روي محیط زیست برداشته فعالیت
یک استراتژي بازاریابی نوان به عدر این راستا بازاریابی سبز 

 که به بازاریابان در دستیابی به این هدف کمک مطرح شد
 براي بازاریابان مهم است که بدون نقصان در دستیابی .نمود می

 .به اهداف سازمانی منابع را به طور کارامد به مصرف رسانند
این نوع بازاریابی، از طریق ایجاد مزایاي قابل تشخیص 

اساس آنچه که مشتري انتظار آن را دارد از محیطی بر زیست
   .]6[ کند زیست حمایت می محیط
تواند به  گیرد که می  مصادیق زیادي را دربرمی"سبز"واژه 

عنوان هوشیاري نسبت به محیط زیست، پایداري، آگاهی 
کننده نوین  اکولوژیک، حفاظت، بشردوستی، حمایت از مصرف

بازاریابی سبز  .ودها تعریف ش و مسئولیت اجتماعی شرکت
که انجمن ؛ زمانی  معرفی شد1970اولین بار در اواخر دهه 

 اولین کارگاه آموزشی در مورد بازاریابی 2بازاریابی امریکا
 برگزار کرد و ماحصل آن اولین 1975اکولوژیک را در سال 

 بود که در "بازاریابی اکولوژیک"کتاب در این حوزه با موضوع 
بر طبق نظر .  و کاینیر تألیف شد توسط هینیون1976سال 

اولین تعریف از بازاریابی سبز به این  این کتاب نویسندگانِ
هاي بازاریابی هدایت شده در  سازي برنامه پیاده: صورت است

                                                
1. Green Consumer Behaviour 
2. American Marketing Association (AMA) 

 محیطی آگاه هستند بخشی از بازار که نسبت به مسایل زیست
هایی گفته  در تعریفی دیگر بازاریابی سبز به تمام فعالیت. ]7[

شود که براي ایجاد و تسهیل هرگونه مبادله در جهت  می
هاي بشر طراحی شده است به  سازي نیازها یا خواسته برآورده

ها با حداقل اثر  طوري که برطرف کردن این نیازها و خواسته
نکته حائز اهمیت . ]8[ تخریبی روي محیط طبیعی انجام شود

این است که هدف بازاریابی سبز عالوه بر حمایت 
کنندگان در رویکرد توسعه  زیست، درگیر نمودن مصرف حیطم

به دلیل جایگاه و اهمیت در بازاریابی سبز  لذا .پایدار است
، بررسی این رفتار به عنوان یکی کننده سبز رفتار خرید مصرف
 در صورت گرفته در این حوزههاي علمی  از مهمترین پژوهش

انشناختی مانند باشد که در آن متغیرهاي رو میهاي اخیر  سال
کننده و  هاي  درك مصرف محیطی، اثربخشی نگرانی زیست

اي مورد استفاده قرار گرفته  محیطی بطور گسترده دانش زیست
کنندگان خودشان را  اما درحالی که اکثر مصرف .]10 و 9[ است

کنند،   معرفی میزیست به محیطبه عنوان افراد حساس 
تباط با این ادعا و رفتار تحقیقات زیادي نتایج سازگاري در ار

بسیاري محققان معتقدند اگرچه موج . اند خرید نشان نداده
آگاهی زیست محیطی و نگرانی در مورد آن، از اوایل دهه 

نگرشی هنوز وجود – افزایش یافته اما شکاف رفتاري 1970
براي مثال در بریتانیا شکاف معناداري بین آگاهی . دارد

کنندگان  اگرچه مصرف. داردمحیطی و رفتار وجود  زیست
 67 تا 46بین (اند  هاي مساعدي به غذاي ارگانیک داشته نگرش
 اند  درصد واقعاً چنین اقالمی را خریده10 تا 4تنها ) درصد

نتایج  .]12[ و این روند براي سه سال ادامه داشته است ]11[
           شده استنیز حاصل  مشابهی در ایاالت متحده امریکا

   .]14 و 13[
بنابراین با توجه به مطالب فوق از آنجا که دانستن چگونگی 

کنندگان برحسب دانش، نگرش و رفتارشان  سبز بودن مصرف
موضوع بسیار مهمی در بازاریابی محصوالت سازگار با 

تأثیر هر یک باشد، لذا هدف این مطالعه تعیین  زیست می محیط
  . باشد  میکننده این عوامل بر روي رفتار خرید مصرفاز 
  

  ها مواد و روش - 2
روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش، تحقیق توصیفی از 

آوري و نیز تحلیل کمی  نوع همبستگی است که به منظور جمع
ها و نگرش شهروندان مشهد در  اطالعات و استفاده از دیدگاه
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. خصوص بازاریابی سبز از ابزار پرسشنامه استفاده شد
بر اساس مدل به دست آمده پژوهش در دو پرسشنامه پژوهش 

اطالعات کلی و جمعیت شناختی در ( قسمت سواالت عمومی
)  سوال22شامل (و سواالت تخصصی ) رابطه با پاسخ دهندگان

تهیه شده است؛ در طراحی سواالت تخصصی سعی شده که 
سواالت پرسشنامه تا حد ممکن قابل فهم باشد و شامل 

اي لیکرت پاسخ  اي طیف پنج درجه بر مبنی است کهمتغیرهای
گیري میزان دانش  ؛ براي نمونه جهت اندازهشده استداده 

نظیر (درباره مسائل زیست محیطی فهرستی از موضوعاتی 
) غیرهدریا، گرم شدن جهانی و /باران اسیدي، آلودگی رودخانه

 به 1اي به این صورت که   گزینه5با استفاده از یک مقایسه 
 به معنی 5 و "یز درباره این موضوع نمیدانممن هیچ چ"معنی 

. ، تعریف شده است"دانم من زیاد در مورد این موضوع می"
) 1( مخالف تأثیر درك و رفتار فردي با مقیاسی در دامنه کامالً

در نهایت رفتار بازیافتی . سنجیده شده است) 5(  موافقتا کامالً
 کاغذ، ها از جمله که به بررسی فراوانی جداسازي زباله

اي   گزینه5پردازد با مقیاس  پالستیک، شیشه و فلزات می
و همیشه ) 1(لیکرت به این صورت تعریف شده است که هرگز

  . را به خود اختصاص داده است) 5(
نشان در شکل ذیل مورد بررسی مدل مفهومی براین اساس 

پردازد که  این مدل به بررسی این موضوع می.  استداده شده
کننده و رفتار بازیافتی  محیطی، درك مصرف یستچطور دانش ز

اي از  به عنوان نمایندهمحصوالت سبز بر رفتار خرید 
  .محصوالت سبز تأثیرگذار است

  
   

  
  
  
  
  
  
  

Fig 1 conceptual framework of research 
  

تواند بر  براساس مطالعات انجام شده ابعادي که میبنابراین 
 خالصه شده ذیل بگذارد در موارد خرید محصوالت سبز تأثیر

  :است
  محیطی دانش زیست) الف

یکی از ابعاد مورد مطالعه در زمینه خرید سبز، میزان آگاهی و 
محیطی است که  کننده درباره مشکالت زیست دانش مصرف

نقش مهمی را در آماده کردن مردم براي ایجاد یک نگرش 
کمک به حل زیست و در نتیجه  مثبت و سازنده نسبت به محیط

دانش  .کند محیطی بازي می ها و مسائل زیست برخی از چالش
محیطی به عنوان دانش کلی از واقعیات، مفاهیم و روابط  زیست

 تعریف شده "هاي عمده آن مرتبط با محیط طبیعی و اکوسیستم
البته مطالعات گذشته درباره اثرات دانش  .]15[ است

 را متعددي جنتایمحیطی  محیطی بر روي رفتار زیست زیست
براي نمونه تحقیقات مختلف گزارش . ]16[ دهد نشان می

محیطی و نگرش  اند که رابطه مثبتی بین دانش زیست کرده
در حالی . ]21 و 20، 19 ،18، 17[محیطی وجود دارد  زیست

که برخی محققان مانند باربر و همکاران که به بررسی رابطه 
محیطی خاص  زیستمحیطی عمومی و دانش  بین دانش زیست

اند، نتایج متفاوتی را  بر روي قصد و رفتار خرید سبز پرداخته
محیطی  بر طبق نتایج این مطالعه دانش زیست. دهد نشان می

  دارد،روي قصد خرید سبزبر داري  خاص محصول اثرات معنی
 . ]22[ داردمحیطی عمومی  اثر کمی  که دانش زیست یدرحال

  کننده  درك مصرف )ب
تواند تأثیر قابل توجهی در مبارزه با  کننده می رفدرك مص

کند که  این دیدگاه فرض می. زیست داشته باشد تخریب محیط
سازي  محیطی خود در حداقل  رفتار زیسترکننده به تأثی مصرف

به عبارت . ]26، 25 ،24، 23[ نابودي محیط زیست معتقد است
 فرد  یا نگرش سبز به عنوان قضاوتمحیطی زیست دركدیگر 

Purchasing behavior of 
green food products 

Knowledge about 
environmental 

problems 

Perceived consumer 
effectiveness 

Recycling 
behavior 
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همیشه . شود زیست مطرح می درباره حمایت یا ترویج محیط
کننده وجود داشته که  باور توسط دانشمندان رفتار مصرفاین 

نگرش افراد درك یا تواند توسط  یک اقدام یا رفتار فردي می
محیطی یکی از  درك یا نگرش زیست. ]27[ بینی شود پیش
تحقیقات مختلف هاي اصلی تمایل به خرید در  کننده بینی پیش

  . ]28[محیطی شناخته شده است  زیست
  رفتار بازیافتی) ج

 و 30 ،29[ در کنار عوامل اشاره شده فوق، برخی محققان مانند
عامل دیگري به نام رفتار بازیافتی را به عنوان یکی از . ]31

 براي خرید محصوالت سبز شناسایی ثیرگذارأ تمهمترین عوامل
انند بازیافت، کاهش زباله و استفاده  میفرایندهای. اند نموده

محیطی   آگاهانه زیستهاي رفتاراز جملهمجدد از محصوالت 
 بررسی 1 که برخی محققان آن را تحت عنوان تعهد سبزهستند

اهمیت این متغیر در این واقعیت وجود دارد که . ]32[ اند کرده
 زیست ننده نگرش کلی نسبت به محیطک ممکن است منعکس

  .اتر از عمل خاص بازیافت استباشد که فر
  سبزغذایی محصوالت خرید رفتار ) د

محصوالتی  به عنوان سبزغذایی محصوالت در این مطالعه 
حاصل  زیست  محیطا کمترین آسیب بهاند که ب معرفی شده
محصوالت این نوع هدف اصلی براي خرید  .]33[ شده باشند

الت کنندگان انتظار دارند این محصو این است که مصرف
  . ]34[ تر باشند سالمتر و امن

 و تحقق هدف اصلی آوري شده هاي جمع براي ارزیابی داده
افزار  کمک نرمسازي معادالت ساختاري با   از مدلپژوهش

SMARTPLS جهت آزمون فرضیات و صحت مدل ،
افزار به این دلیل است  استفاده از این نرم . استفاده شده است

برخالف ابزاري (اریانس محور بودن که در این ابزار به دلیل و
نیازي به نرمال بودن ) مانند لیزرل که کوواریانس محور است

سازي معادالت ساختاري  از آنجا که در مدل. ها نیست داده
در این ، ]35[باشد   نامناسب می100حجم نمونه کمتر از 

 به روش  توزیع شده پرسشنامه250تعداد از پژوهش 
 215، تعداد  از شهروندان مشهد 2دردسترسگیري  نمونه

  .آوري شد  جمعپرسشنامه سالم
یابی معادله ساختاري یک تکنیک تحلیل چندمتغیري بسیار  مدل

کلی و نیرومند از خانواده رگرسیون چندمتغیره و به بیان دقیقتر 

                                                
1. Green Commitment 
2. Convenience sampling 

دهد  بسط مدل خطی کلی است که به پژوهشگر امکان می
مان مورد ه همزرا به گون اي از معادالت رگرسیون مجموعه

یابی یک رویکرد جامع براي  مدلاین نوع  .آزمون قرار دهد
آزمون فرضیات، درباره روابط متغیرهاي مشاهده شده و پنهان 

یابی معادالت  در این پژوهش از مدل. ]36[است ) مکنون(
است استفاده شده  نگرشی مبتنی بر واریانس PLS 3ساختاري

الت ساختاري همچون لیزرل که در مقایسه با فنون مشابه معاد
بطور مثال برعکس . ]37[و آموس نیاز به شروط کمتري دارد 

 براي کاربردهاي واقعی مناسبتر PLSیابی مسیر  لیزرل، مدل
تر هستند و یا توزیع  ها پیچیده که مدل است؛ به ویژه هنگامی

باشد؛ استفاده از این نگرش مناسبتر خواهد  ها غیرنرمال می داده
 نسبت به PLSیابی  البته مزیت اصلی مدل. ]39و  38[ بود

. ]40[ لیزرل در این است که به تعداد کمتري از نمونه نیاز دارد
همزمان دو مدل را ) PLS(روش حداقل مربعات جزئی 

که ارتباط ) گیري مدل اندازه(نماید؛ مدل بیرونی  بررسی می
دل کند و م متغیرهاي آشکار با متغیرهاي پنهان را بررسی می

، که ارتباط متغیرهاي پنهان با متغیرهاي )مدل ساختاري(درونی 
  .کند گیري می پنهان دیگر را اندازه

با به عنوان معیار خوبی برازش،  ،GOFالزم به ذکر است  
ها و  گرفتن ریشه مجذور از متوسط اشتراك براي همه سازه

هاي درونزا به روش ذیل محاسبه   مربوط به سازهR2متوسط 
  :دشو می

               )1(                                                              

 و با  R2از ) 1988(بر مبناي اندازه مشخص شده کوهن 
براي ) 1981( فورنل و الرکر 5/0استفاده از ارزش حداقلی 

 1/0 با توجه به نمونه، به مقدار GOFمیزان اشتراك، معیار 
همچنین بر طبق نظر برخی محققان مقدار . ل قبول استقاب

 .]41[ باشد 36/0باید بزرگتر از ) GOF(شاخص برازش مدل 
 

  تحلیل نتایج  - 3
قبل از ارائه نتایج حاصل از روش معادالت ساختاري، اطالعات 

نتایج براساس .  ارائه شده استجامعه آماريشناختی  جمعیت
 8/49 زن و 2/50ه گرفته شده،  نمون215، از تعداد )1(ل وجد

 درصد سرپرست 6/45درصد مرد بودند که از این تعداد تنها 
در گروه )  درصد8/35(بیشترین حجم نمونه . خانوار بودند

                                                
3. Structural Equation Modeling (SEM) 
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در ضمن . اند درآمد ماهیانه بین یک تا دو میلیون قرار گرفته
 سال تشکیل داده 40 تا 31ن بیشترین درصد نمونه را افراد بی

 3/23 درصد نمونه داراي مدرك دیپلم و 7/36حدود . است
درصد داراي مدرك لیسانس بودند که بیشترین درصد نمونه را 

از نظر نوع شغل، افراد . به ترتیب به خود اختصاص دادند
 درصد بیشترین درصد نمونه را 32داراي شغل آزاد با حدود 

  . به خود اختصاص دادند
Table 1 Demographic data of respondents  

Variables  Items  Frequency (%)  
Female  49.8  Gender  Male  50.2  

Under 20 6.5  
21-30 22.3  
31-40 42.8  
41-50 20  

Age  

Over 51 8.4  
Illiterate  0.5  

Middle school or 
below  17.2  

Diploma  36.7  
Associate 

Degree  14.4  
Bachelor  23.3  

M.A.  5.1  

Education  

Ph.D.  2.8  
Student  7.9  

Unemployed  0.5  
Self-employed  32.1  

Employee  19.5  
Retired  2.8  

Housewife  25.1  

Occupation  

Other  12.1  
Yes  45.6  Households  No  54.4  

No income  17.2 
Under 1  26  

1-2  35.8  
2-3  15.3  
3-4  2.8  

Monthly income  
)Million Toman(  

Over 4  2.8  
(Source: Research Findings) 

  

هاي مـوثر بـر    دهندگان وضعیت هریک از گویه  از دیدگاه پاسخ  
ارائـه  ) 2(در جـدول    رفتار خرید سبز بررسی و نتایج حاصـل         

براي تعیین پایایی ابـزار پـژوهش، آلفـاي کرونبـاخ       . ه است شد
 هاي مختلف پرسـشنامه تعیـین شـد؛ مقـدار آلفـاي         براي بخش 

  گزارش شده ) 2(کرونباخ براي متغیرهاي مختلف در جدول 
  .هاست آوري داده است که مبین اعتبار مناسب ابزار جمع

 البته با توجه به اشکاالت روش آلفاي کرونباخ از جمله اینکـه   
هاي یک سازه ارزش یکـسانی وجـود دارد، از     براي تمام سوال  

ایـایی پرسـشنامه     نیز به منظور محاسـبه پ      1روش پایایی ترکیبی  
دهـد مقـادیر پایـایی     همانطور که نتایج نـشان مـی   . استفاده شد 

باشند که حاکی   می915/0 تا 749/0 و بین    7/0مرکب باالتر از    
هـا از پایـایی قابـل قبـولی برخـوردار       از آن است که کلیه سازه   

هـا شـرط    همچنین نتایج نشان داد که براي کلیـه سـازه      . هستند
 گـزارش شـده   AVEرار اسـت و مقـدار     روایی همگرا نیز برق   

بررسی روایی همچنین  .باشد  می4/0ها باالتر از  براي کلیه سازه
 هر سازه با مقادیر ضـرایب  AVEواگرا از طریق مقایسه جذر     

 هـر سـازه از   AVEها نشان داد که جـذر         همبستگی بین سازه  
هاي دیگر بیشتر شده است       ضرایب همبستگی آن سازه با سازه     

هـا   لب حاکی از قابل قبول بودن روایی واگراي سازه   که این مط  
  .باشد می

گیري و محاسبات روایی  پس از طی مراحل تصدیق مدل اندازه  
توان به آزمون روابـط بـین    سازه و تشخیصی در این مرحله می   

هـاي پـژوهش    براي بررسی فرضیه. هاي پژوهش پرداخت   سازه
 حاصـل   اسـتفاده شـد کـه خروجـی        2از فرمان بوت استراپینگ   

هـا دو دامنـه هـستند،         چون فرضـیه  . دهد   را نشان می   tضرایب  
  درصد مقدار قدر مطلق   5براي رد کردن فرضیه صفر در سطح        

t-value   باشـد  96/1 مشاهده شده، باید بزرگتر از قـدرمطلق 
کننـده کـسب شـد و در     که این شرط تنها بـراي درك مـصرف      

 نتایج مقایسه   بر طبق . نتیجه تنها فرضیه دوم پژوهش تأیید شد      
گانه بر سـازه رفتـار خریـد محـصوالت سـبز در               هاي سه   سازه

 "کننده  درك مصرف "دهد که تنها عامل       بازاریابی سبز نشان می   
 بیشترین نقش را در رفتار خرید سـبز دارد و           568/0با ضریب   

 "محیطی دانش درباره مسائل زیست"فرضیات مربوط به عوامل 
 002/0 و   120/0با ضرایب مسیر     به ترتیب    "رفتار بازیافتی "و  

نتایج مدل پیشنهادي و ضرایب مـسیر       ) 2(رد شد که در شکل      
براساس ضریب تعیین گزارش شده تنهـا  . نشان داده شده است 

کننـده توسـط مـدل      درصد از تغییرات رفتار خرید مـصرف    37
  .بینی شده است پیش

                                                
1. Composite Reliability 
2. Bootstrapping 
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Table 2 Descriptive analysis of the constructs and Cronbach’s Alpha, CR, AVE  
Constructs Item Label  Mean Standard 

Deviation 
Cronbach’s 

Alpha CR  AVE 

Acid rain K1 2.39 1.07 
Sea/river pollution K2 3.12 1.01 

Air pollution from power 
stations K3 2.97 1.12 

Global warming K4 2.89 1.13 
Ozone layer depletion K5 2.85 1.10 

Pollution of drinking water K6 3.54 0.989 
Pollution from 

pesticides/insecticides K7 2.83 1.205 

Destruction of the rain forests K8 3.59 1.01 
solar irradiation (energy) K9 2.96 1.12 

Knowledge  
about  

environmental  
problems 

World population explosion K10 2.69 1.22 

0.882 0.892 0.457 

Each person’s behavior can 
have a positive effect on 

society by  
signing a petition in support 

of promoting the 
environment. 

P1 4.48 0.676 

I feel I can help solve natural 
resource problem by 

conserving water and energy. 
P2 4.09 0.919 

I can protect the environment 
by buying products that are 
friendly to the environment. 

P3 4.01 0.995 

Perceived  
Consumer 

Effectiveness 

I feel capable of helping solve 
the environment problems. P4 3.32 1.11 

0.596 0.749 0.474 

I choose the environmentally-
friendly alternative if one of a 

similar  
price is available 

B1 1.03 4.16 

I choose the environmentally-
friendly alternative regardless 

of price. 
B2 3.51 1.25 

I try to discover the 
environmental effects of 

products prior to  
Purchase. 

B3 3.48 1.11 

 
Purchasing 
behavior of 
green food 
products 

 

I have this tendency to buy 
green food products at a 
higher price than similar 

products. 

B4 3.17 1.36 

0.889 0.915 0.729 

Recycling paper R1 3.81 1.31 
Recycling glass R2 3.47 1.43 

Recycling plastics R3 3.81 1.25 
Recycling  
behavior 

Recycling metals R4 3.47 1.54 

0.751 0.841 0.583 

 (Source: Research Findings) 
همچنین در این پژوهش معیار دیگري که براي برازش مدل 

د استفاده قرار گرفته است، میزان شاخص کلی ساختاري مور
باشد که بر طبق فرمول ارائه شده، مقدار آن برابر    می1برازش

 به دست آمد که با توجه به اینکه این مقدار بیش از 456/0
  براین اساس  .گیرد  است، مدل مورد تأیید قرار می36/0

                                                
1. Goodness of fit (GOF) 

شود که مهمترین متغیر اثرگذار بر رفتار خرید  مشخص می
کننده  حصوالت سبز در بین پاسخگویان، متغیر درك مصرفم

  به عبارت دیگر براي رسیدن به سطح مطلوبی از فروش . است
محصوالت سبز و بازاریابی سبز آن باید روي این متغیر متمرکز 

  . شد
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Fig 2 Estimates of the structural equation model 

  

  پیشنهاداتگیري و  نتیجه - 4
ه نتایج پژوهش حاکی از آن است که درك یا به دلیل اینک

کننده هاي اصلی تمایل به  بینی کننده یکی از پیش نگرش مصرف
، بنابراین به بازاریابان باشد میمحصوالت سبز خرید 

  : را انجام دهندذیلشود اقدامات  محصوالت سبز پیشنهاد می
گذاري محصوالت  ها عالوه بر برچسب ضروري است شرکت

کنندگان، از ابزارهاي  ایش آگاهی مصرفخود جهت افز
کنندگان را از انواع  تبلیغاتی کمک گرفته و مصرف

. زیست مطلع سازند هایشان جهت کاهش تخریب محیط توانایی
هاي خود را براي آگاهی رساندن  بنابراین بازاریابان باید تالش

محیطی و آثار   از پیامدهاي رفتارهاي غیرزیستگانکنند مصرف
  زیست اشی از خرید محصوالت سازگار با محیطسالمتی ن

کننده  هاي حمایت سازماندر این میان رسانه،   کهمعطوف نمایند
کسب و کارهایی که هدفشان بازاریابی زیست و  محیط

توانند  میمحصوالت سبز است و همچنین جهاد کشاورزي 
با توجه به اینکه افزایش   همچنین.نقش مهمی بازي نمایند

 را سبزننده احتمال قبول قیمت باالتر محصوالت ک درك مصرف
شود شرایط براي افزایش درك  دهد، لذا پیشنهاد می افزایش می

  .کنندگان توسط بازاریابان فراهم شود مصرف

محیطی بر  اگرچه در این پژوهش تأثیرگذاري دانش زیست
رفتار خرید محصوالت سبز رد شد که این نتیجه با نتایج 

 محققانی همسو است، اما این موضوع به )22 و 16 (تحقیقات
گونه که  بلکه همان. باشد اهمیت بودن این متغیر نمی معنی بی

عوامل روانی مانند اگرچه دهد  هم نشان می) 4(سایر مطالعات 
تري بر روي  ثیر متقاعدکنندهأکننده ت درك و نگرش مصرف

و در زمینه سواد ضروري است تا  اما ،کننده دارند رفتار مصرف
محیطی افراد چه به طور خاص و چه به طور عام  دانش زیست

  .هاي اجتماعی اقداماتی صورت پذیرد از طریق رسانه
علت رد فرضیه رفتار بازیافتی فرد بر در این پژوهش همچنین 

 و 5(هاي  که مغایر با پژوهشروي خرید محصوالت سبز را 
یمت توان در این موضوع یافت که موضوع ق میاست را   و)32

علیرغم وجود رفتار بازیافتی افراد مسائل مهمتري براي 
هاي پژوهش حاکی  از آنجا که یافتهباشد؛  شهروندان مشهد می

از آن است که شهروندانی که تعداد دفعات بیشتري بازیافت را 
 محصوالت سبزهاي باالتر  اند، کمتر پذیراي قیمت انجام داده

ق این رفتارهاي شود جهت تشوی هستند، لذا پیشنهاد می
هاي ایجاد شده توسط بازاریابان این  بازیافتی در کمپین

محصوالت تخفیفات الزم جهت این افراد به طور ویژه داده 
دهندگان نسبت   از آنجا که بیش از نیمی از پاسخهمچنین. شود

حساس هستند، بنابراین کاهش محصوالت سبز به قیمت باالتر 
تواند یکی  کنندگان می قیمت محصوالت سبز در جذب مصرف

هاي  در این میان سازمان. از اقدامات موثر در این زمینه باشد
هاي  زیست دولتی و همچنین سازمان کننده از محیط حمایت

توانند نقش مهمی در حمایت از خریداران و  غیردولتی می
  .سازي خرید سبز ایفا نمایند نهادینه
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Over the last decade, consumer consumption of goods and services has 
increased tremendously across the world, leading to depletion of natural 
resources and severe damage to the environment which has led many 
consumers to reduce the environmental impact of their consumption. In this 
study, it is tried to investigate the effect of knowledge about environmental 
problems, perceived consumer effectiveness, and recycling behavior on the 
purchasing behavior of green food products by using structural equation 
modeling. To achieve this purpose, is used from the data of 215 consumers in 
the city of Mashhad was used in 2017. The results show that perceived 
consumer effectiveness or attitude is the most important predictor of green 
food purchasing behavior. So trying to increase consumer awareness through 
advertising tools to introduce their various capabilities to reduce 
environmental degradation can be one of the most effective measures. Also, 
green product labeling and lower prices of environmentally friendly products 
through campaigns and support organizations have been suggested. 
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