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 جنسیت  گرو رفتار با نقش مداخلهرابطه زیست محیطی فرهنگ 

 بر قصد خرید اخلاقی

 

 2، دکتر فاطمه عیدی 1*ریحانه خیزاب

  ، ایرانکرج ،مدیریت، دانشگاه پیام نور گروه .1

 مدیریت، دانشگاه پیام نور تهران غرب، تهران، ایران گروه .2
 (22/5/89، تاریخ پذیرش: 2/3/89تاریخ دریافت:) 

 

 

 

 سرآغاز

نسبت  هبس ابتام  و ظتااب  ا   یعموم یهایو آگاه ینگران شیفزاا
 یهادیبکنندگان در خرشده اا  کس مصرف نیمنجر هس ا س ی  طیمح

 شینظر قبرار دهنبده همزمبان هبا افبزارا مدّ یطیمح س ی  لئخود مسا
 انیبدر م 1یاجتمباع  یولئو متهوم مسب یطیمح س ی  لیمسا  یاهم

هبس  یضرور 2اختاقی دیهر قصد خر رثؤعوامل مشناخ   ،کنندگانمصرف
 (ه1) رادنظر می

 

 

 

 

 

 3، رفباه عمبومیارع  رشد اقتصادی در دو دهس اخیر اگر چس در اایس 
هبرای ای را پیامدهای ناامیدکننبده (، امّا2)اا   کردهای العادهرشد فوق
دلیل افزایش در آلودگی آب و هوا نبر  همراه داشتس اا ه هسهس  طتیع 

کمتود  (ه3)ثیر قرار گرفتس اا  أمید هس  ندگی و نر  مرگ و میر تح  تا
آب و  مببین در آینببده هاعببب تحریببی محببیط  یسبب  خواهببد شببد و 

 دایی، فراایش خبا  و آلبودگی آب را هبس هبار هایی مانند جنگلپدیده
 کسی و کارها را متوجس نیا  هس ظتاا  ا   و کنندگانآورد کس مصرفمی

 

 

 

 

 چکیده
ها هاعب اا مان یاجتماع یها یمسئول شیو افزا ع یکنندگان هس محصولات دواتدار طتمصرف ندیفرا شیگرا ر،یدو دهس اخ یط: نهیزم

فرهنگ و رفتار ها نقش  یطیمح س ی  راهطس یمقالس ظاضر ها هدف هررا ،نیده اا ه هناهراش یاهیدر ظو ه ها ار یرشد متاظب رفتار اختاق
 صورت گرفتس اا ه  یاختاق دیخرهر قصد   یگر جنسمداختس

 یجامعس آمارمقطعی اا ه  -ها یک تحقیق پیمایشی روش تحقیق ظاضر ا  نظر هدف کارهردی و ا  منظر شیوه گردآوری داده: روش
ی این ریگروش نمونسه اندانتحاب شدهیان دانشجونتر ا   151 ای هس تعدادنمونس در شهر کرج هوده و یتیتکم تاتیتحص انیجوشامل دانش
 لیتحت و سیتجز یهرای مارآ هایروشه ها، پراشنامس ااتاندارد اا داده یگردآور یاهزار اصت هاشدهی میتصادف یریگروش نمونسمطالعس، 

 هاشدهمی SPSSو  Smart PLSافزار و نرم یروش ظداقل مرهعات جزئ، در این مطالعس هاداده

کنترل » یرهایدر نواان اا  و متغ 6/3تا  3/3عدد  نیها هداده نیانگیم دهدیپژوهش نشان م یهامرهوط هس اا ه یتیتوص آمارها: افتهی
« هتندمدت یریگجه ه »هاشدیم 4ها کمتر ا  داده راتییرا دارده دامنس تغ نیانگیم نیشتریه «یاختاق دیقصد خر»و « شده در  یرفتار

دهندگان اا ه پااخ انیکوچکتر اا  کس نشان ا  وظدت نظر م رهایمتغ ریا  اا زیآن ن اریرا دارد و انحراف مع راتییدامنس تغ نیکوچکتر
 انده( را انتحاب کرده4و  3)عدد  ادیمتواط و   نسیگز ،افراد شتریه دهدیو مد نشان م انسیم

نگرش،  ع ،یانسان و طت یریگهتندمدت، جه  یریگجه  ،ییگراهمچون جمع یکس عوامت دهدیپژوهش نشان م جینتا: یریگجهینت
 یریگکس جه  دهدینشان م جینتا نیهستنده همچن رگذاریثأت یاختاق دیهر قصد خر  یدر  شده و جنس یکنترل رفتار ،یذهن یهنجارها

 هردندا یریثأت یذهن یهنجارها یهتندمدت هر رو
 

 ی، فرهنگطیمح س ی  ،یاختاق دیخر :کلیدواژگان
 
 

 
 

 r.khizab1994@gmail.comنویسندۀ مسئول: نشانی الکترونیکی: 
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همچنبین مسبائل  کنبدهیعبی و تغییبرات هبس وجبود آمبده مبیمناهع طت
هرداری ا  مناهع و شرایط کباری ضبعید در ظبال جتبی اکولوژیک، ههره

(ه هرای مدتی طولبانی ایبن مسبئتس، هبا 4توجس فزآینده در جهان هستند )
تمرکز هر اهعاد  یس  محیطی تولید و مصرف مورد رایدگی قرار گرف ه 

ی توصید شده، یک هسط هس ابم  تولیبد و یسها توجس هس مسائل چند لا
شبود کبس اابتیتای ظقبوق هشبر و رفباه نشان داده می 4مصرف اختاقی

(ه 5گیببرد )جببانوری را در کنببار ظتاابب  ا  محببیط  یسبب  در نظببر می
هبای هناهراین، کسی و کارها نیا  دارند تا هس نحوی ها محصولات و روش

کنده هر این اابا  هرآورده میتولید درگیر شوند کس معیارهای اختاقی را 
های هیشتر روی تتتیغ محصبولات و خبدمات ها در ظال صرف هزینسآن

 (ه6اختاقی هستند )
ها و صنایع در رااتای نیل هس اهداف اختباقی خبود و هسیاری ا  اا مان

و اقبدامات شبایان  هبای گسبتردهعمل هس مسبئولی  اجتمباعی، فعالی 
وجود ایبن مشبتریان هسبتند کبس هایبد هبا  انده ها اینتوجهی انجام داده

ها،  مینس را هبرای ادامبس فعالیب  آنهبا ظمای  ا  محصولات این شرک 
فراهم آورنده آنچس در این میان ا  اهمی  هالایی هرخوردار اا  فرهنبگ 

تواننببد در و کارهببا هببس تنهببایی نمی (ه کسببی7هاشببد )مشببتریان می
محیطبی و اجتمباعی موفبق تر  یسب  های مسبئولانسگذاری رویسهدف

کننده عبامتی مهبم در موفقیب  ااب ،  یبرا اگبر شونده ظمای  مصرف
کنندگان در تصمیمات خرید خود اهعاد  یس  محیطی و اجتماعی مصرف
های تولید مرهوطس را لحاظ نکنند، محصولات و خدمات در ها ار ها و روش

ت  هبس کنندگان امبرو ه نسبمصبرفشونده ا  ایبن رو شکس  مواجس می
 ،هنباهراین(ه 8)تر هسبتند هررای اجتمباعی و اختباقی ابا مان ظسبا 

های ها اریباهی اختباقی تمرکبز خبود را هبر ها ها اتحاذ اابتراتژیاا مان
عنوان یک هبدف تجباری هبرای تبرویج خریبد محصبولات هس 5پایداری

رو، هبدای  ا  ایبن انبدهکنندگان موجود و هالقوه آغا  کردهاختاقی مصرف
تر یک وایتس مهم در پبژوهش، کنندگان هس ام  مصرف اختاقیمصرف

محصبولاتی هسبتند  6محصولات اختاقی اقدام و ارتتاطات ها اریاهی اا ه
کارانس و کاهش ااتتاده ا  کنند ها ااتتاده ا  انرژی محافظسکس تتاش می

 (ه9) ها ا  محیط  یس  طتیعی محافظ  کنندمواد امی، آلودگی و  هالس
 یهبرا یانیبکس فاقد ضبرر و   یو مصرف محصولات دیدر خر صرف دق 

 نیدر کباهش چنب یقاهبل تبوجه ریتبأث تواندیم هاشندیم س ی  طیمح
ه افرادی کس هیشتر در مورد محبیط  یسب  (11)داشتس هاشد  ییهایآلودگ

 (ه11)نگران هستند اظتمال هیشتری دارد تا محصولات اختاقی را هحرنبد 
یک کمتود دانبش ه صرف اختاقی اشاره شده اا عنوان ماین گرایش هس

توانبد هبس در مورد محصول اختباقی وجبود دارده ابطگ آگباهی کبم می
هایی نست  داده شود کس محصولات اختاقی را هرای ها ار توابعس اا مان
توانبد توابط ه ابطگ آگباهی کبم می7دهند )شتکس خریبد اختباقی(نمی

محققان هایبد  (ه12) ود یاهدآمو ش مشتریان و ایجاد محصولات ههتر ههت
ها و قصد خرید هرای محصبولات کنندگان، پایداری، شیوهنگرش مصرف

اختاقی را هررای کننده تمرکز این مطالعس هس ااتتاده ا  یک مدل نگرش 
هرای توضبیگ قصبد خریبد ( 13) 8ریزی شدهرفتار هرنامس هرااا  نظریس

هبر روی نگبرش نگرانی  یس  محیطبی  راهطسمحصولات اختاقی اا ه 

ی رفتببار نسببت  هببس محصببولات اختبباقی، هنجارهببای ذهنببی، نظریببس
ریزی شده و تصمیم هبرای اابتتاده ا  محصبولات اختباقی مبورد هرنامس

اباختارهای  راهطبسمطالعس قرار گرفتس اا ه مطالعبات رامتالبا  یباداو 
، هنجارهبای 9ریزی شبده )نگبرشی رفتار هرنامبسکننده نظریسهینیپیش
( هر روی تصبمیم هبرای اابتتاده ا  11کنترل رفتاری در  شده ،11ذهنی

طبور کنبده همچنبین اهعباد هافسبتد هبسمحصولات اختاقی را هررای می
هبا کنندگان در تمبام فرهنگای هرای فهم قصد خریبد مصبرفگسترده

مورد ااتتاده قرار گرفتس اا ه مطالعات انجام شده هر روی قصبد خریبد 
د اا : فاصبتس قبدرت، فردگرایبی در مقاهبل کننده شامل پنج هعمصرف
 گرایی، پرهیز ا  عدم اطمینان، مرداالاری و جه  گیری هتندمبدتجمع
 (ه14)

یکی دیگر ا  متغیرهای فرهنگی اا  کس  12گیری انسان و طتیع جه 
گذارده ایبن در ظبالی ویژه هر نگرش نست  هس مسائل اختاقی تأثیر میهس

گرایی عتاوه هر نگبرش نسبت  هبس مسبائل ای مانند جمعاا  کس مؤلتس
ی نیز تأثیرگبذار کنترل رفتاراختاقی هر مواردی مانند هنجارهای ذهنی و 

وار در نهادینبس کبردن قصبد خریبد صبورت  نجیبرهاا ه این عوامل هس
هاشده هس دیگبر ابحن فرهنبگ ا  طریبق اختاقی در جامعس تأثیرگذار می

گیری رفتبار منجبر هبس شبکل توانبد در هتندمبدتهای متعددی میمقولس
(ه همباهنگی رواهبط اهعباد محتتبد 3اختاقی در هین افراد جامعس گبردد )

فرهنگی ها خرید اختاقی و تولید محصولات اا گار ها محیط  یس  راهطس 
 -های قتتی هر روی ایبن گبرایش کبس همباهنگی انسبان دارده پژوهش

گرایش تصویر  طتیع  نام دارد متمرکز نشده اا ه لذا، ممکن اا  این
-ههتری هرای ها اریاهان در راهطس ها رفتار افراد نشان دهده همچنبین هبس

توجس کمتری  13کس در مورد مطالعات  یس  محیطی هس جنسی دلیل این
های ( تتاوت16خصوص در ها ارهای نواهور )(ه هس15متذول شده اا  )

گیرنبده یطور ایستماتیک تح  تأثیر رفتارهای اختباقی قبرار مفردی هس
کننبدگان درهباره مصبرف اختباقی عتاقبس هیشبتری را در نگرانی مصرف

رو، ا  طریق تجرهس خرید، نگرانی کنده ا  اینمحصولات اختاقی ایجاد می
کنببده تجرهببس و دانببش کنندگان هببس خترگببی تغییببر پیببدا میمصببرف
کننده هر روی چندین مطالعس کس مرهوط هس رفتار مصبرف اختباقی مصرف
عنوان یک عامل اصبتی هبرای رکز شده اا ه فقدان تجرهس هساا  متم

(ه در عبین ظبال تجرهبس، توجبس و 17مصرف اختاقی یاف  شبده ااب  )
(ه هنباهراین، انتظبار 18دهبد )تواعس اطتاعات در  ههتبر را افبزایش می

هبا و تجرهبس هبا عوامبل رود کس هبر دو عامبل فبردی یعنبی نگرانیمی
کنندگان رابد مصبرفر کننده هس نظبر میاطتاعاتی محصول ارتتاط هرقرا

کس دارای تجرهس و نگرانی هیشتر هسبتند ا  اطتاعبات محصبول اختباقی 
 هرندهکننده متواط منافع هیشتری میقاهل در  نست  هس مصرف

کننده ا  طریبق عتبائم وضبعیتی، ها توجبس هبس افبزایش آگباهی مصبرف
کننبدگان در صرفراانی هس متوان هرای اطتاعرویکردهای محتتد را می

ها اطتاعبات مورد محصولات اختباقی مبورد اابتتاده قبرار داده هرچسبی
کنند و یک رویکرد متتنی هبر صورت هس هم پیواتس ارائس میاختاقی را هس
عتاوه ارائبس دهند، هسکننده را نشان میهای عتمی و رفتار مصرفپژوهش

دهبد نشان می(ه مطالعات 19دهند )اطتاعات دقیق محصول را نشان می
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توانبد منجبر هبس انتحبباب کبس ارائبس اطتاعبات مرهبوط هببس محصبول می
کنندگان شبببود، ظبببداقل هبببرای محصبببولات اختببباقی در مصبببرف

های اختباقی دهنبده جنتبسکنندگانی کس هس این مسائل اهمی  میمصرف
کنندگان فردی دارد، در ظبالی کبس نیا  هس توجس چشمگیری هرای مصرف

تتببی هببر روی محتببوای اطتاعبباتی یببا انتحبباب هسببیاری ا  مطالعببات ق
اند، توجس کمی هس این موضبوع شبده متمرکز شده 14های اختاقیهرچسی

اا  کس چگونس اطتاعات محصول اختاقی هاید در ههترین چارچوب قبرار 
 (ه21هگیرد )

فرهنگ و رفتار ها نقش  یطیمح س ی  ریثأت یهررااین مطالعس ها هدف 
ی انجام شده اا ه هرااا  متانی اختاق دیخرهر قصد   یگر جنسمداختس

گیری طتیعب  گیری هتندمدت و جه ، جه 15گرایینظری موجود جمع

عنوان متغیرهای مستقل هر اس عامل نگرش هبس محصبولات و انسان هس
گذارنبده ا  ابوی اختاقی، هنجارهای ذهنی و کنتبرل رفتباری تباثیر می

أثیر دارنده همچنبین هبس نظبر دیگر این اس متغیر هر قصد خرید اختاقی ت
راد جنسی  افراد راهطس ها قصد خریبد اختباقی را تحب  تبأثیر قبرار می
در   سارائس شبده ااب  هب 1در نگاره کس  تحقیقمدل متهومی  دهدهمی

در این چارچوب نظبری دو متغیبر ا  اهعباد  هدپردا قصد خرید اختاقی می
گیبری متغیر )جهب گیری هتندمدت( و گرایی، جه هافستد شامل )جمع

ی طتیع  و انسان( ا  مدل کتوکهن و ااترودهک و اس متغیبر ا  نظریبس
ریزی شده شامل )نگرش، هنجبار ذهنبی و کنتبرل رفتباری رفتار هرنامس

در  شده( و همچنین متغیر تعدیتگر جنسی  هر روی قصد خرید اختاقی 
 گذارندهتأثیر می

 

 
 (6چهارچوب نظری پژوهش ): 2 نگارۀ

 

 شرو
روش تحقیق ظاضر ا  نظر هدف کبارهردی و ا  منظبر شبیوه گبردآوری 

مقطعی اا ه جامعس آماری ایبن پبژوهش -ها یک تحقیق پیمایشیداده
هسببتنده دانشببجویان  در شببهر کببرج یتببیتکم تاتیتحصبب انیدانشببجو

تحصیتات تکمیتی شهر کرج در اس دانشگاه ترهی  مدر ، دانشگاه آ اد 
غول تحصیل هستنده هرای محاابتس ظجبم کرج و دانشگاه خوار می مش

نمونس ا  فرمول کوکران اابتتاده شبده ااب ه هراابا  نتیجبس فرمبول 
طور تصادفی اباده انتحباب شبده نتر هس 151ای هس ظجم کوکران نمونس

 تاتیتحصب صورت کارهردی در میان دانشبجویاناا ه مطالعس ظاضر هس
نتببر ا   151طبور کتبی صببورت گرفتبس ااب ه هببسشبهر کبرج  یتبیتکم

( %55نتر ) 83اند کس ا  این میان دانشجویان در این مطالعس شرک  کرده
نتبر  41دهندگان  ن هستنده ا  نظر ابنی، ( ا  پااخ%45نتر ) 67مرد و 

اال ان دارند  31تا  25نتر هین  58 اال ان دارنده 25( کمتر ا  27%)
( نیز هالای %34نتر ) 52انده کس هیشترین فراوانی را هس خود اختصاص داده

( ا  %83نتبببر ) 125ابببال هسبببتنده ا  نظبببر مقطبببع تحصبببیتی  31
کننبد و دهندگان در مقطع تحصیتی کارشناای ارشبد تحصبیل میپااخ

پراشبنامس هبا داده گبردآوری ( دوره دکتری هستنده اهبزار%17نتر ) 25
صبورت ( تهیس شده ااب ه پراشبنامس هبس21کس هرااا  مطالعس ) اا 

 ان دانشجویان تو یع شده اا هتصادفی در می
)نظرخبواهی ا  خترگبان(،  محتواروایی پراشنامس ا   ییروا یهررا یهرا

 ااتتاده شده ااب ه (AVEو روایی همگرا ) روایی اا ه )مدل هیرونی(
هدا  آمده  5/1هرای تمامی متغیرهای پژوهش هزرگتر ا   AVEمقدار 

و ضبریی آلتبای  (CRهرای محااتس پایایی نیز پایبایی ترکیتبی ) اا ه
کرونتبا  پراشبنامس را  یآلتبا یی( ضر21)کرونتا  محااتس شده اا ه 

 889/1کرونتا   یآلتا ییضر زیمطالعس ن نیانده در اگزارش کرده 828/1
 دهیبگرد یاهیها مطتوب ار پراشنامس ییایپا، نیدا  آمده اا ه هناهراسه

 7/1یبز هزرگتبر ا  پایایی ترکیتی و آلتای کرونتبا  تمبامی اهعباد ناا ه 
ها ا  روش ظداقل مرهعات و تحتیل دادههرای تجزیس  هدا  آمده اا هس

هبا و آ مبون و تحتیبل دادهجزئی اابتتاده شبده ااب ه جهب  تجزیبس 
افزارهببای های پببژوهش ا  روش ظببداقل مرهعببات جزئببی و نرمفرضببیس
SPSS  وSmart PLS  هااتتاده شده اا 
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گیری در روش های انبدا ههرا ش مبدل روایی واگرا دیگر معیار انجش

PLS  ارائس شده اا ه 2اا ه ماتریس روایی واگرا در جدول 
کس هرای هر ابا ه گبزارش شبده ااب   AVEجذر  2هرااا  جدول 

های مدل هیشتر اا  کس این )قطر اصتی( ا  همتستگی آن ها اایر اا ه
گیری ههای انبدا موضوع هیانگر روایی واگرای قاهبل قتبول هبرای مبدل

گیری ا  طریبق آ مبون پایبایی، های اندا هاا ه پس ا  اطمینان ا  مدل
توان نتایج ظاصل ا  مدل هیرونی را ارائس روایی همگرا و روایی واگرا، می

 کرده 
 ه

 

 روایی همگرا و پایایی متغیرهای پژوهش :2جدول 
 آلفای کرونباخ (CR)پایایی ترکیبی  (AVEروایی همگرا ) تعداد گویه های اصلیسازه

 X1 6 519/1 852/1 792/1 گراییجمع

 X2 5 548/1 817/1 725/1 گیری هتندمدتجه 

 X3 4 547/1 776/1 735/1 انسان و گیری طتیع جه 

 M1 3 597/1 816/1 761/1 هنجارهای ذهنی

 M2 4 556/1 832/1 732/1 شده کنترل رفتاری در 

 M3 4 569/1 841/1 746/1 اختاقینگرش هس محصول 

 Y 3 579/1 814/1 741/1 قصد خرید اختاقی

 

 ماتریس سنجش روایی واگرا :1جدول 

Variables M1 M2 M3 X1 X2 X3 Y 

M1 714/1             

M2 486/1 741/1           

M3 523/1 445/1 741/1         

X1 526/1 441/1 418/1 772/1       

X2 219/1 162/1 215/1 429/1 746/1     

X3 569/1 388/1 449/1 473/1 237/1 754/1   

Y 521/1 513/1 538/1 317/1 133/1 439/1 761/1 

 

 

 یافته ها

داده  131دهبد های پبژوهش نشبان میآمار توصیتی مرهبوط هبس ابا ه
ها صحیگ پیرامون متغیرهای پژوهش گردآوری شده اا ه میانگین داده

 در  یکنترل رفتبار»و متغیرهای در نواان اا   6/3تا  3/3هین عدد 
هیشترین میانگین را دارده دامنبس تغییبرات « قصد خرید اختاقی»و « شده
کوچکترین « هتندمدت یریگجه »هاشده می 4ها متواط و کمتر ا  داده

دامنس تغییرات را دارد و انحراف معیار آن نیز ا  ابایر متغیرهبا کبوچکتر 
دهندگان اا ه میانس و مد نشان خاا  کس نشان ا  وظدت نظر میان پاا

اند ( را انتحاب کرده4و  3دهد هیشتر افراد گزینس متواط و  یاد )عدد می
 هاشده( می3( تا ظد واط )2و میانگین عددی هین کم )

-هرای ابنجش مبدل انبدا ه مدل هیرونیهرای هررای مدل، نحس  ا  

پراشنامس را هبا های ها یا همان پراش( ارتتاط گویسمدل هیرونیگیری )
دهده در واقع تا ثاهب  نشبود نشبانگرها یبا ها مورد هررای قرار میاا ه

گیبری خبوهی انبدا ههای پراشنامس، متغیرهای پنهان را هسهمان پراش
کبس  توان رواهط را مورد آ مون قرار داده لذا هرای اثتات ایناند، نمیکرده

گیری یا تحتیل عامتی اندا هاند ا  مدل گیری شدهمتاهیم هس خوهی اندا ه

قدرت راهطس هین عامل )متغیر پنهبان( و متغیبر  شودهیدی ااتتاده میأیت
شوده هار عبامتی مقبداری وایتس هار عامتی نشان داده میقاهل مشاهده هس

هاشد راهطس ضبعید در  3/1هین صتر و یک اا ه اگر هار عامتی کمتر ا  
تبا  3/1(ه هارعبامتی هبین 22د )شونظر مینظر گرفتس شده و ا  آن صرف

(ه 22هاشد خیتی مطتوب اا  ) 6/1قاهل قتول اا  و اگر هزرگتر ا   6/1
نیز ذکبر شبده  2/1ظداقل هار عامتی قاهل قتول در هرخی مناهع و مراجع 

هاشده چنانچس آماره آ مبون می tاا  اما معیار اصتی هرای قضاوت آماره 
-هاشبد در ایبن 96/1یعنبی  0.05tی هزرگتر ا  مقدار هحرانب tیعنی آماره 

 صورت هار عامتی مشاهده شده معنادار اا ه
راهطس متغیرهای مورد هررای در هر یبک ا  : های پژوهشآ مون فرضیس

های پژوهش هرااا  یک ااختار عتّی ها تکنیک ظداقل مرهعات فرضیس
 2نگباره آ مون شده اا ه در مدل کتبی پبژوهش کبس در  PLSجزئی 

هبرای  tهطس متغیرهای اصتی پژوهش ارائس شده اا ه آماره آمده اا  را
 انجش معناداری رواهط ااتتاده شده اا ه 

یک مدل ظداقل مرهعات جزئی شامل دو هحش اا ه هحش اول کس هبس 
رواهط متغیرهای پنهان هبا گیری مواوم اا ، مدل هیرونی یا مدل اندا ه
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عبامتی راهطبس ایبن  میزان هبار هدهدرا نشان میها های انجش آنگویس
(ه هببر ااببا  نتببایج مببدل 24و  23هاشببد ) 3/1متغیرهببا هایببد ظببداقل 

 3/1گیری هار عامتی مشاهده در تمبامی مبوارد مقبداری هزرگتبر ا  اندا ه
دهد همتستگی منااتی هین متغیرهای قاهل مشاهده ها دارد کس نشان می

تایج مدل متغیرهای پنهان مرهوط هس خود وجود دارده همچنین هرااا  ن

( در تمبامی مبوارد ا  مقبدار tگیری مقدار هوت اابتراپینگ )آمباره اندا ه
دهد همتستگی هبین متغیرهبای هزرگتر اا  کس نشان می 96/1هحرانی 

قاهل مشاهده ها متغیرهای پنهان مرهوط هس خود معنادار ااب ه هنباهراین 
توان نتیجس گرف  هر متغیر اصتی هبس درابتی مبورد ابنجش قبرار می

تبوان هبس های ظاصل ا  این مقیبا  میگرفتس اا  و ها عنای  هس یافتس
پرداخ ه هحش دوم کس مدل درونی یا مبدل  پژوهش یهاسیآ مون فرض

دهبد و هبرای ااختاری تحقیق اا  رواهط متغیرهای پنهان را نشان می
 هگیردهای پژوهش مورد ااتتاده قرار میآ مون فرضیس

 

 
 

 : تکنیک حداقل مربعات جزئی مدل کلی پژوهش1نگاره 

 
 536/1مقبدار  یذهن یهر هنجارها ییگراجمع راهطسااتاندارد  یعامت هار
دا  آمده اا  سه 441/5 زین tمقدار آماره  نیدا  آمده اا ه همچنسه

 توانیم %95 نانیها اطم نیهزرگتر اا ه هناهرا 96/1 یکس ا  مقدار هحران
 شودهمی دییتا 1 سیا کرد: فرضادع
مقبدار  کنترل رفتاری در  شدههر  ییگراجمعراهطس ااتاندارد  یعامت هار

داب  سهب 586/3 زیبن tمقدار آماره  نیدا  آمده اا ه همچنسه 464/1
 نبانیهبا اطم نیهزرگتر اا ه هنباهرا 96/1 یآمده اا  کس ا  مقدار هحران

 شودهمی دییتا 2 سیادعا کرد: فرض توانیم 95%
مقدار  نگرش هس محصول اختاقیهر  ییگراجمع راهطسااتاندارد  یعامت هار

 672/3 زیببن tمقببدار آمبباره  نیدابب  آمببده اابب ه همچنببسهبب 374/1
هبا  نیهزرگتر ااب ه هنباهرا 96/1 یدا  آمده اا  کس ا  مقدار هحرانسه

 شودهمی دییتا 3 سیادعا کرد: فرض توانیم %95 نانیاطم
 یذهنب یهتندمبدت هبر هنجارهبا یریگجه  راهطساتاندارد ا یعامت هار

 168/1 زیبن tمقبدار آمباره  نیدا  آمده ااب ه همچنبسه 121/1مقدار 

هبا  نیتر اا ه هناهراکوچک 96/1 یدا  آمده اا  کس ا  مقدار هحرانسه
 شودهرد می 4 سیادعا کرد: فرض توانیم %95 نانیاطم
کنتبرل رفتباری در  هتندمدت هر  یریگجه راهطس ااتاندارد  یعامت هار

 233/3 زین tمقدار آماره  نیدا  آمده اا ه همچنسه 332/1مقدار  شده
هبا  نیهزرگتر ااب ه هنباهرا 96/1 یدا  آمده اا  کس ا  مقدار هحرانسه

 شودهمی دییتا 5 سیادعا کرد: فرض توانیم %95 نانیاطم
نگبرش هبس محصبول هتندمدت هر  یریگجه  راهطس ااتاندارد یعامت هار

 زیبن tمقبدار آمباره  نیدا  آمده ااب ه همچنبسه 342/1مقدار اختاقی 
هزرگتبر ااب ه  96/1 یدا  آمده ااب  کبس ا  مقبدار هحرانبسه 323/3
 شودهمی دییتا 6 سیادعا کرد: فرض توانیم %95 نانیها اطم نیهناهرا
 نگبرش هبسانسبان هبر  و عب یطت یریگجه  راهطسااتاندارد  یعامت هار

 tمقدار آماره  نیدا  آمده اا ه همچنسه 365/1مقدار  محصول اختاقی
هزرگتبر ااب ه  96/1 یدا  آمده اا  کس ا  مقدار هحرانبسه 411/3 زین

 شودهمی دییتا 7 سیادعا کرد: فرض توانیم %95 نانیها اطم نیهناهرا
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نگبرش هبس محصبول هبر  یذهنب یهنجارهبا راهطسااتاندارد  یعامت هار

 زیبن tمقبدار آمباره  نیدا  آمده ااب ه همچنبسه 282/1دار مق اختاقی
هزرگتبر ااب ه  96/1 یدا  آمده ااب  کبس ا  مقبدار هحرانبسه 217/2
 شودهمی دییتا 8 سیادعا کرد: فرض توانیم %95 نانیها اطم نیهناهرا
مقبدار  قصد خرید اختاقیهر  یذهن یهنجارها راهطسااتاندارد  یعامت هار

داب  سهب 366/2 زیبن tمقدار آماره  نیاا ه همچن دا  آمدهسه 243/1
 نبانیهبا اطم نیهزرگتر اا ه هنباهرا 96/1 یآمده اا  کس ا  مقدار هحران

 شودهمی دییتا 9 سیادعا کرد: فرض توانیم 95%
نگبرش هبس شبده هبر  در  یکنتبرل رفتبار راهطبسااتاندارد  یعامت هار

 tمقدار آماره  نیچندا  آمده اا ه همسه 216/1مقدار  محصول اختاقی
هزرگتبر ااب ه  96/1 یدا  آمده اا  کس ا  مقدار هحرانبسه 326/2 زین

 شودهمی دییتا 11 سیادعا کرد: فرض توانیم %95 نانیها اطم نیهناهرا

 قصد خرید اختاقیشده هر  در  یکنترل رفتار راهطسااتاندارد  یعامت هار

-سهب 531/2 زین tماره مقدار آ نیدا  آمده اا ه همچنسه 251/1مقدار 
هبا  نیهزرگتبر ااب ه هنباهرا 96/1 یدا  آمده اا  کس ا  مقدار هحرانب

 شودهمی دییتا 11 سیادعا کرد: فرض توانیم %95 نانیاطم
قصبد خریبد هبر  اختباقینگرش هس محصبول  راهطسااتاندارد  یعامت هار

 زیبن tمقبدار آمباره  نیدا  آمده ااب ه همچنبسه 299/1مقدار  اختاقی
هزرگتبر ااب ه  96/1 یدا  آمده ااب  کبس ا  مقبدار هحرانبسه 411/2
 شودهمی دییتا 12 سیادعا کرد: فرض توانیم %95 نانیها اطم نیهناهرا

 

 های پژوهش: خلاصه نتایج آزمون فرضیه1جدول 
 نتیجه tآماره  بارعاملی متغیر وابسته متغیر مستقل هافرضیه

 تایید  441/5 536/1 هنجارهای ذهنی گراییجمع  1فرضیس 

 تایید  586/3 464/1 شده کنترل رفتاری در  گراییجمع 2فرضیس 

 تایید  672/3 374/1 اختاقینگرش هس محصول  گراییجمع 3فرضیس 

 رد 168/1 121/1 هنجارهای ذهنی گیری هتندمدتجه  4فرضیس 

 ییدتا  233/3 332/1 شده کنترل رفتاری در  گیری هتندمدتجه  5فرضیس 

 تایید  323/3 342/1 اختاقینگرش هس محصول  گیری هتندمدتجه  6فرضیس 

 تایید  411/3 365/1 اختاقینگرش هس محصول  انسانو گیری طتیع  جه  7فرضیس 

 تایید  217/2 282/1 اختاقینگرش هس محصول  هنجارهای ذهنی 8فرضیس 

 تایید  366/2 243/1 قصد خرید اختاقی هنجارهای ذهنی 9فرضیس 

 تایید  326/2 216/1 اختاقینگرش هس محصول  شدهکنترل رفتاری در  11فرضیس 

 تایید  531/2 251/1 قصد خرید اختاقی شدهکنترل رفتاری در  11فرضیس 

 تایید  411/2 299/1 قصد خرید اختاقی اختاقی محصول نگرش هس 12فرضیس 

 
ر جنسی  هبا اابتتاده ا  تاثیر متغیر تعدیتگ نقش متغیر تعدیتگر جنسی :

انجام شده اا ه دو گروه  Smart PlSافزار تحتیل چندگروهی در نرم
انده نتبایج نتر( مورد مقایسس قرار گرفتس 67نتر( و  نان ) 83یعنی مردان )

دهد کس اگر چس ضرایی مسبیر هبرای  نبان و مندرج در جدول نشان می
ه معنبادار نیسب ه در مردان متتاوت اا  اما اختتاف دیدگاه مشاهده شد

تمامی موارد مقدار معناداری ا  اطگ خطا هزرگتر ااب  هنباهراین متغیبر 
 کننده ندارده جنسی  در این مطالعس نقش تعدیل

 
 

 کننده جنسیتنتایج آزمون نقش متغیر تعدیل : 1جدول 

 روابط

ضریب 

 مسیر

 61)زنان، 

 نفر(

ضریب 

 مسیر

)مردان، 

 نفر( 31

 اختلاف

ضریب 

 مسیر

 داریمعنا

اختلاف 

 دیدگاه

 459/1 114/1 287/1 311/1 دیقصد خر ونگرش 

 یذهن یهنجارها
 دیقصد خر و 

269/1 217/1 152/1 167/1 

 یکنترل رفتار
 ریدقصد خ و 

285/1 221/1 164/1 196/1 

هرای اطمینان هیشتر دیدگاه  نان و مردان پیرامون هر متغیر مورد تحتیل 
تتاف میانگین دو جامعس مورد هررای قبرار قرار گرفتس اا ه  مانی کس اخ

شوده چون متغیر جنسی  دو اطحی مستقل ااتتاده می tگیرد ا  آ مون 
مسببتقل هببرای هرراببی اختتبباف دیببدگاه  tاابب  هنبباهراین ا  آ مببون 

اختتاف دیبدگاه  %5دهندگان ااتتاده شده اا ه در اطگ اطمینان پااخ
هررابی شبده  هبای پبژوهش نان و مردان در راهطس ها هر یک ا  متغیر

مسبتقل  tشود هرای هررای معناداری تتاوت ا  آ مون اا ه مشاهده می
ااتتاده شده اا ه نحس  هاید مشحص شود واریانس دو گروه یکسبان 
دهد اا  یا خیره خروجی آ مون لوین )فرض هراهری واریانس( نشان می
فتبس در تمامی موارد آ مون ها فرض عبدم هراهبری واریبانس صبورت گر

-سهب( 15/1اا ه مقدار معناداری در تمامی موارد کمتر ا  ابطگ خطبا )
آمبده ااب ه هنباهراین، نتبایج نشبان داده ااب  در  مینبس همببس  داب 

متغیرهبای پببژوهش اختتبباف میببانگین دیببدگاه مببردان و  نببان تتبباوت 
 معناداری ندارده 

در نهای  هرا ش مبدل مبورد هررابی قبرار گرفتبس : ار یاهی هرا ش مدل
ها گیری، هس پراشهای اندا ها ه هحش ااختاری مدل هر ختاف مدلا

و متغیرهای آشکار مدل کاری ندارد و تنها هس متغیرهای پنهان و رواهبط 
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کنده در ایبن پبژوهش هبرا ش مبدل اباختاری هبا ها توجس میمیان آن

و در نهایب  آمباره  ( ، افزونگبی2Rااتتاده ا  معیارهای ضریی تعیین )
GOF ااتتاده شده اا ه 

( معیاری اا  کس هیانگر میزان تغییبرات هبر یبک ا  2Rضریی تعیین )
وابیتس متغیرهبای مسبتقل تتیبین متغیرهای واهستس مدل اا  کبس هبس

 ای مبدل تنها هرای متغیرهای درون 2Rشوده گتتنی اا  کس مقدار می
ااب ه هبر  ا مقدار آن هراهر صتر های هرونشود و در مورد اا هارائس می

 ای مدل هیشتر هاشبد، نشبان ا  های درونمرهوط هس اا ه 2Rچس مقدار 
عنوان مقدار را هس 67/1و  33/1، 19/1هرا ش ههتر مدل اا ه اس مقدار 

متا  هرای مقادیر ضعید، متواط و قوی هودن هرا ش هحش اباختاری 

 در  2Rانده مقدار وایتس معیار ضریی تعیین تعرید کردهمدل هس
 گزارش شده اا ه جدول 

 

 زای مدلهای درونضریب تعیین سازه :5جدول 

 GOFشاخص  2Rشاخص  زامتغیر درون
 17277 هنجارهای ذهنی

416/1 
 17194 شده کنترل رفتاری در 

 17351 اختاقینگرش هس محصول 

 17414 قصد خرید اختاقی

 
 هرااا  
هبس  نگبرششبده، در  یرفتبار کنترل، یذهن یهنجارها، اا ه جدول 
 ای مبدل پبژوهش ی متغیرهای دروناختاق دیخر قصد، اختاقیمحصول 

هستنده مقدار ضریی تعیین گزارش شده هبرای ایبن متغیرهبا در ابطگ 
مبدل در تکنیبک  ترین شباخص هبرا شمتواط تا قوی قرار دارنده مهم

ااب ه هنباهراین، مقبدار نیکبویی  GOFظداقل مرهعات جزیی شاخص 
 هرا ش در این مطالعس هراهر اا :

 
آمده اا  هناهراین مدل ا  هرا ش  دا س ه 416/1هراهر  GOFشاخص 

 مطتوهی هرخوردار اا ه
 

 بحث
ن نتیجبس تبواها توجس هس نتایج هس دا  آمده در مورد اس فرضیس اول می

های هنجار ذهنبی، کنتبرل رفتباری در  گرایی ها مولتسگرف  کس جمع
ها ها پبژوهش داری دارد کس این یافتسشده و نگرش ارتتاط مثت  و معنی

های مطالعبس ( همگرایبی دارد یافتبس28 -27 -26 -25هرخی محققین )
گرا یبک راهطبس قبوی هبا این محققان نشان داده اا  کس جامعس جمبع

گرایی دارد، همچنین در مورد محصولات اختاقی ای ذهنی و جمعهنجاره
گرایی یک راهطس مثت  و مستقیم هر روی نگرش دارده در ارتتاط هبا جمع
گیری های چهارم تبا ششبم نتبایج نشبان داد کبس مولتبس جهب فرضیس

 -29ها هبا پبژوهش )هتندمدت ها اهعاد فرهنگی ارتتاط دارد کس این یافتس
توان هرای توجیس این نتیجس هیان کبرد رد، دلایتی کس می( همگرایی دا31

مدت یک نگرش مثتب  نسبت  گیری طولانیاین اا  کس افراد ها جه 

هس محصولات  یس  محیطی دارند  یرا هرای آینده متید اا ه همچنبین 
گیری هتندمدت احتکوش هستند این مطالعات دریافتند کس افراد ها جه 

مطتوب هرای آینده تتاش هیشتری خواهند کرده  و هرای انتحاب یک رفتار
گیری طتیعب  و انسبان هبر در ارتتاط ها فرضیس هتتم یعنی ارتتاط جه 

نگرش هس محصول اختاقی ارتتاط معناداری وجود دارد کس ایبن یافتبس هبا 
( همگرایی دارد، در این پژوهش مشحص شبده ااب  کبس 31پژوهش )

لا ممکن اا  تمایل هس نگرش گیری انسان و طتیع  هاجوامعی ها جه 
مثت  نست  هس محصولات اختاقی داشتس هاشنده همچنبین در ارتتباط هبا 
فرضیس هشتم یعنی ارتتاط هنجارهای ذهنبی هبر نگبرش هبس محصبول 
اختاقی راهطس مستقیمی وجود دارد نتایج هس دا  آمده ها نتبایج گبزارش 

هشگر متوجبس ( همگرایی دارد  یرا هر دو پژو33 -32شده در مطالعات )
شدند یک مسیر ا  هنجارهای ذهنی هرای تشکیل نگرش و اپس قصد 
خرید اختاقی وجود دارده فرضیس نهم کس ظاکی ا  ارتتاط هین هنجارهبای 

( همگرایبی دارد 33ذهنی هر قصبد خریبد اختباقی ااب  هبا مطالعبات )
کننده اصبتی دهند کس هنجارهای ذهنی، پیش هینیهمچنین پیشنهاد می

تنده فرضیس دهم کس گویای راهطس مثتب  هبین کنتبرل رفتباری خرید هس
( همگرایی 34در  شده و نگرش هس محصول اختاقی اا  ها مطالعات )

دارد، در این مطالعات دلایل اصتی نحریبدن محصبولات اختباقی توابط 
توان هس قیم  هالاتر و داترای کنندگان آگاه محیط  یس  را میمصرف

نست  داده در فرضیس یا دهم یعنی ارتتاط هین پایین تر چنین محصولاتی 
کنترل رفتاری در  شده هر قصد خرید اختاقی راهطبس مسبتقیمی وجبود 

( همگرایی دارد این پژوهشگر 35دارده این ارتتاط ها هحشی ا  مطالعات )
در مطالعات اخیر خود هر روی محصولات اا گار ها محبیط  یسب  یبک 

شده و قصد اابتتاده ا  محصبولات راهطس مهم هین کنترل رفتاری در  
اختاقی پیدا کرده اا ه همچنین فرضیس دوا دهم کس هبس هررابی راهطبس 

پبردا د هبا مطالعبات نگرش هس محصول اختاقی هر قصد خرید اختاقی می
هینی کننده نظریس رفتبار ( کس معتقد اا  هین تمام ااختارهای پیش36)

را هبر روی قصبد خریبد  ریزی شده نگرش هیشترین تأثیر مستقیمهرنامس
 هاشده اختاقی دارد دارای همگرایی می

و  نیمسبئول ران،یمبد گبرددیمب شبنهادیپهرااا  نتایج ایبن پبژوهش 
و  دیبتول نبدیدر فرا  یبتیک شیها افبزا ،یمحصولات اختاق دکنندگانیتول

 دیکنندگان ظسا  هس رفتار در  شده خرمحصولات، مصرف نیعرضس ا
در  یثرؤنموده و گام مب ییترغ یولات اختاقمحص دیرا جه  خر یاختاق

 رانیهس مبدهمچنین  هرندکشور هردا یجه  تواعس ها ار محصولات اختاق
خود  کارمندان هس ،خرید اختاقی یایشود در مورد منافع و مزامی شنهادیپ

 نگرش ق،یطر نیکنند و ا  ا یراانمناای اطتاع غاتیآمو ش داده ها تتت
هبس  ،خریبد اختباقی هس انیمشتر قداما ار دهندهقر ریثرا تح  تأ انیمشتر
در ، شبودعمتکرد منجر می شیو افزا  ندگیتر شدن ااده ،هزینسکاهش 

و  گیتشبر انیمشبتر یرا هرا ایمزا نیا غاتیتتتشود در نتیجس پیشنهاد می
در  خرید اختباقیدر مورد  نگرش ریمتغ  یه ها توجس هس اهمنندک یادآوری
هبر  انیمشتر نگرشاا  ها ههتود  یضرور خرید نحوهدر  راتییتغ سیتوج

 نیاا نده همچن ایرا مه خرید اختاقیااتتاده ا   نسی م قصد خرید اختاقی
، اختاقی محصولات یاهیعدم امکان ار  ،اختاق در خریدعدم وجود  لیدلهس
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 ،یخصوصب میخدمات پس ا  فروش و عدم ظتظ ظر ایقرارداد  عقدعدم 
در رفتبار  یعامل مهمب نگرشو  هاشدیاطره مپرمح تاًیماهاختاقی  خرید
هرای افزایش تاثیرگذاری رفتار در  شده هر قصد  ههاشدیم اختاقی دیخر

ها کوشبش کننبد در ارتتباط هبا شود فروشندهخرید اختاقی، پیشنهاد می
مشتریان ظضور فعال و پویایی داشتس هاشنده وجود یک ایستم پشتیتانی 

کند کبس هبا یبک موجبود  نبده و القا می دائمی هس کارهر این اظسا  را
تبوان پااحگو در ارتتاط اا ه همچنین ها انجام رفتباری در  شبده می

مشتریان را هس انجام خرید اختاقی وفادار کرد هرای این منظبور پیشبنهاد 
شود محصولات اختاقی ا  انعطاف و قاهتیب  تعامبل هالبایی هرخبوردار می

کارهر هاید اظسا  ماجراجویی کبرده هاشده ها مشاهده محصولات اختاقی 
در  و ظس کنجکاوی و جستجوی هیشتر در وی ترغیی و تحریک شبوده

وجبود جاذهبس  نیو همچن ییجامعس ما هس عت  رواج فرهنگ مصرف گرا
مردم و  یرفتار مصرف انیراد م یهشر، هس نظر م یدر  ندگ اتیماد یقو

 خریبدکبس  یس طبورشده، ه جادیفاصتس ا نس،ی م نیدر ا ینید یآمو ه ها
 و گرایبی تجمل رینظ یانگاشتس شده و ها اعمال دهیناد یتا ظدود یاختاق

 نکبسیاما ها توجس هس ا ،اا  دهیگرد یخنث دهی فایا  ظد و ه شیهمصرف 
 ی ندگ طیو ههتود شرا یمت یا ی نیها ااتقتال و ه ،یاختاق خریدموضوع 
هب  گسبترش و ج شبودلبذا پیشبنهاد میارتتباط دارد،  ندهیآ های نسل
و  نمسئولی طرف ا  لا م اقدامات و ها کردن آن در جامعس، تتاش نسینهاد
شود هس منظبور تبأثیر همچنین پیشنهاد می هردیپذ جامان رهطیذ ینهادها

مثت  و فزاینده هنجارهبای ذهنبی مشبتریان هبر قصبد خریبد اختباقی، 
 های محتتبد خریبد محصبولاتیادگیری نحوه هرقراری ارتتاط هبا جنتبس

اختاقی و مکانیسم خرید اختاقی هاید تا ظد ممکن ااده هاشده ا  آنجا کس 
محصولات اختاقی هرای خریداران شاید  یباد متمبو  نتاشبند هنباهراین 

هبای مثتب  هبر فروشنده هاید کوشبش کنبد هبس نبوعی تمبامی ویژگی
شبود در ایبن راه ا  محصول اختاقی را دقیق معرفبی کنبد، پیشبنهاد می

اق دوری شود  یرا متقاعد کبردن مشبتری هبس یبک خریبد متالغس و اغر
اختاقی ااده اا  اما تتدیل شدن مشتری هس یک مشتری وفبادار خریبد 

 اختاقی کاری دشوار اا ه
پژوهش داترای هس آمار و اطتاعبات های این محدودی ا  عمده ترین  

اا ه در ایبن  مینبس مشبکتاتی وجبود دارد کبس موجبی شبده خبدمات 
 وهای اطتاعاتی ، هانکرقتیل داترای هس کتی، مجتات، آماتحقیقاتی ا  

 فقدان ا  ناشی مشکل این ا  هحشیه نتاشد ممکن راظتی هس کشور درههه 
 فرهنگ دیگر اوی ا  و اا  فوق تحقیقات خدمات ا  یک هر کمتود یا

 و افبراد نتیجبس در و شبده مبوارد این کردن تتقی خصوصی اتی غتط،
س های خویش هس دیگران خودداری مبی یافت قالانت ا  هس نوعی مواسات
 هباطرح ظاصل اا  ممکن کس ناخوااتس متغیرهای دیگر اوی ا  کننده
 هبس غالتا شوند، می هکارگرفتس تحقیق در کس هاشند ای ویژه هایروش و

 محبباطره هببس را تحقیببق هیرونببی و درونببی اعتتببار محتتببد، هایگونببس
ت عتوم رفتاری، کنتبرل یبا ظبذف یقاتحق در کس هود آگاه اندا نده هایدمی

کامل این نوع عوامل غیر ممکن اا ه اما هس هر ظال اعی پژوهشگران 
هر آن اا  کس این عوامل را ظد الامکان پیش هینبی، شناابایی و تمبام 

همچنبین ا  جمتبس  اظتیاط های لا م را هس منظور کاهش آنها هکار هرنبده

پژوهش عنبوان کبرد ایبن  هایعنوان محدودی توان هسمواردی کس می
اا  کس در پژوهش ظاضر نگرش و قصد خرید محصول خاصی در نظر 
گرفتس نشده و عت  آن نیبز نبادر و عبدم فراگیبر هبودن نبوع خاصبی ا  

تبوان محصبول طبوری کبس نمیهاشبد، هبسمحصول اختاقی در ایران می
ن شود را پیبدا نمبوده همچنبیاختاقی کس هس وفور در ها ار ایران یاف  می

کنندگان محصبولات اختباقی هبس ابتی محبدودی  داترای هس مصرف
هایی را هس همراه داشتس ااب ه  مانی و مکانی در جامعس ایران محدودی 

های های پژوهش عدم امکان مقایسس نتایج ها پژوهشا  دیگر محدودی 
انجام شده در داخل کشور هس دلیل جدید هودن ماهی  موضبوع در هبین 

 هاشدهرد نظر پژوهش میافراد جامعس مو
 

 نتیجه گیری
 ،یمصبرف اختباق نبسیپژوهش ها توجس هبس شبکاف موجبود در  م نیدر ا

 انیدانشبجو انیبکنندگان در ممصرف یاختاق دیثر هر قصد خرؤعوامل م
 نیباطبور کتبی نتبایج هبسه دیبگرد یشهر کرج هررا یتیتکم تاتیتحص

ار و جنسی  راهطس  یس  محیطی فرهنگ، رفت  یا  اهم یپژوهش ظاک
دهبد نتایج پبژوهش نشبان می اا ه انینزد مشتر هر قصد خرید اختاقی

گیری گیری هتنبد مبدت، جهب گرایی، جه کس عوامتی همچون ) جمع
طتیع  و انسان( اهعاد فرهنگبی و ) نگبرش، هنجارهبای ذهنی،کنتبرل 
رفتاری در  شبده( اهعباد رفتباری و جنسبی  هبر قصبد خریبد اختباقی 

گیری هتند مدت دهد کس جه ده همچنین نتایج نشان میتاثیرگذار هستن
هر روی هنجارهای ذهنی تاثیری ندارده آنچس در تمامی مطالعات نتایجی 

نگبرش هبس مشاهس هس داتاوردهای مطالعس ظاضبر داشبتس آن ااب  کبس 
و معنباداری دارده  ی تبأثیر مثتب اختباق دیبقصبد خری هر محصول اختاق

قدر  یاد ااب  کبس صد خرید اختاقی آناهمی  نقش نگرش اختاقی در ق
کنندگان نس تنها قصبد خریبد هتکبس ( معتقدند نگرش اختاقی مصرف37)

دهده در نهای  مشبحص خرید واقعی را نیز متتنی هر اختاقیات شکل می
کننبد کبس هبرای ظیوانبات و شده اا   نان محصبولاتی را جسبتجو می

شد و در طول اابتتاده طتیع  مضر نتاشد، محتویات آن قاهل ها یاف  ها
ها آلودگی  یس  محیطی کمتری تولید کنده لذا هبا توجبس هبا ایبن ا  آن

هایسبب  در هرنامببس ها اریبباهی خببود ایببن ویژگببی موضببوع مببدیران می
کنندگان را مورد هدف قرار داده و ها تاکید هر آن، هاعبب افبزایش مصرف

 خرید محصولات اختاقی و درآمد ناشی ا  آن گردنده
 

 ه های اخلاقیملاحظ
گیری ا  اطتاعات هس دا  آمده ا  منباهع عتمبی در این پژوهش در ههره

محتتد و معرفی مناهع مورد اابتتاده، اصبل اختباقی امانتبداری عتمبی 
 رعای  و ظق معنوی مؤلتین آثار، محترم شمرده شده اا ه
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 سپاسگزاری
در پژوهش کنندگان د تا ا  تمامی شرک ندانهر خود لا م می انپژوهشگر

تبر اباختند، ظاضر و ااتادان محترم کس هبا نظراتشبان پبژوهش را غنی
 دهنتشکر و قدردانی نمای
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 Social responsibility .1 مسئولی  اجتماعی
 Ethical purchase intention .2 قصد خرید اختاقی

 Public welfare .3 رفاه عمومی
 Ethical consumption .4 مصرف اختاقی

 Sustainability .5 پایداری
 Ethical product .6 محصولات اختاقی

 Ethical purchase network .7 شتکس خرید اختاقی
 Theory of planned behavior .8 نظریس رفتار هرنامس ریزی شده

 Attitude .9 نگرش
 Subjective norms .10 هنجارهای ذهنی

11. Percieved behavioral control 

 کنترل رفتاری در  شده
 Man-nature orientation .12 جه  گیری انسان و طتیع 

 Gender .13 جنسی 
 Ethical labels .14 هرچسی های اختاقی

 Collectivism .15 جمع گرایی

 

References 
 

1. Rashidi F. (2017). Discussion of green marketing 
mixed components with modified perspective 
(Case study: Hypermi Branches of Mashhad). 
Tehran: 2nd International Conference on 
Management and Economics Coherence in 
Development, Tehran University. (In Persian). 

2.  Agrawal P. (2015). The role of exports in India's 
economic growth. Journal of International Trade & 
Economic Development; 24(6): 835-859. 

3. Sekerka LE, McCabe DB, Bagozzi RP. (2015). 
Ethical consumerism: Movement from desire to 
decision to buy green. Berlin/ Germany: Springer. 
Pp. 548-557. 

4.   Fine C, Rush E. (2018). Why does all the girls have 
to buy pink stuff? The ethics and science of the 
gendered toy marketing debate. Journal of 
Business Ethics; 149(4): 769-784. 

5. Doane D. (2001). Taking flight: The rapid growth 
of ethical consumerism. London: New Economics 
Foundation. P. 1. 

6. Sreen N, Purbey S, Sadarangani P. (2018). Impact 
of culture, behavior and gender on green purchase 
intention. Journal of Retailing and Consumer 
Services; 41: 177-189. 

7. Thetchary F, Zarei A, Mirfalah R. (2017). The role 
of ethics (Idealism) in the behavior of sport 
consumers. Ethics in Science and Technology; 
12(3). (In Persian). 

8. Barbarossa C, De Pelsmacker P. (2016). Positive 
and negative antecedents of purchasing eco-
friendly products: A comparison between green 

and non-green consumers. Journal of Business 
Ethics; 134(2): 229-247. 

9. Wiederhold M, Martinez LF. (2018). Ethical 
consumer behaviour in Germany: The 
attitude‐behaviour gap in the green apparel 
industry. International Journal of Consumer 
Studies; 42(4): 419-429. 

10. Ranay H, Alahiyari A. (2013). The impact of 
consumer environmental responsibility on 
their green buying decision. Ethics in Science 
and Technology; 8(3). (In Persian). 

11. Sarumathi S. (2014). Green purchase 
behavior–A conceptual framework of socially 
conscious consumer behavior. Global Journal 
of Finance and Management; 6(8): 777-782. 

12.  Nguyen TN, Lobo A, Greenland S. (2017). 
The influence of cultural values on green 
purchase behaviour. Marketing Intelligence & 
Planning; 35(3): 377-396. 

13. Ajzen I. (1991). The theory of planned 
behavior. Organizational Behavior and 
Human Decision Processes; 50(2): 179 – 211. 

14.  Hofstede G. (2001). Culture's consequences: 
Comparing values, behaviors, institutions and 
organizations across nations. California/USA: 
Sage Publications. 

15. Aghighi A, Dolati Z. (2017). Determine the 
relationship of some ethical characteristics of 
the retailer personality to brand loyalty. Ethics 
in Science and Technology. 12(4). (In 
Persian). 

16.  Lee K. (2008). Opportunities for green 
marketing: young consumers. Marketing 
Intelligence & Planning; 26(6): 573-586. 

17. Gleim M R, Smith J S, Andrews D, Cronin JJ. 
(2013). Against the green: a multi-method 
examination of the barriers to green 
consumption. Journal of Retailing; 89(1): 44-
61. 

18. Thøgersen J, Grunert-Beckmann SC. (1997). 
Values and attitude formation towards 
emerging attitude objects: From recycling to 
general, waste minimizing behavior. 
Advances in Consumer Research; 24(1). 

19. Osburg VS, Appelhanz S, Toporowski W, 
Schumann M. (2016). An empirical 
investigation of wood product information 
valued by young consumers. Journal of 
Cleaner Production; 110: 170-179. 

20. Yadav R, Pathak GS. (2017). Determinants of 
consumers' green purchase behavior in a 
developing nation: Applying and extending 
the theory of planned behavior. Ecological 
Economics; 134: 114-122. 

21. Sreen N, Purbey S, Sadarangani P. (2018). 
Impact of culture, behavior and gender on 
green purchase intention. Journal of Retailing 
and Consumer Services; 41: 177-189. 

22. Foesrster S, Sapp S. (2010). The impact of 
management earnings forecasts on firm risk 



 د اخلاقیجنسیت بر قصد خری گرو رفتار با نقش مداخلهرابطه زیست محیطی فرهنگ  ریحانه خیزاب و دکتر فاطمه عیدی:
 

 262 

ي، 
ور

فنّا
و 

م 
لو

 ع
 در

ق
خلا

ه ا
ام

صلن
ف

س
ل 

ا
م

ده
هار

چ
ه 

مار
 ش

،
20 ،

89
31

 
 

 
شی

وه
پژ

ه 
قال

م
 
 

 

and firm value. USA: Financial Accounting & 
Reporting Section (FARS) Meeting. 

23. Amani J, Khezri H, Mahmoudi H. (2012). 
Introduction to structural equation modeling 
by partial least squares method and its 
application in behavioral research. Journal of 
Psychological Knowledge; 1 (1): 55-41. (In 
Persian). 

24. Davari A, Rezazadeh A. (2013). Modeling 
structural equations with PLS software. 
Tehran: Academic Jihad Publishing 
Organization. (In Persian). 

25. Triandis HC. (2004). The many dimensions of 
culture. Academy of Management 
Perspectives; 18(1): 88-93. 

26. Hofstede G. (2001). Culture's consequences: 
Comparing values, behaviors, institutions and 
organizations across nations. California/USA: 
Sage Publications. 

27. Sreen N, Purbey S, Sadarangani P. (2018). 
Impact of culture, behavior and gender on 
green purchase intention. Journal of Retailing 
and Consumer Services; 41: 177-189. 

28. Nguyen TN, Lobo A, Greenland S. (2017). The 
influence of cultural values on green purchase 
behaviour. Marketing Intelligence & 
Planning; 35(3): 377-396. 

29. Soares AM, Farhangmehr M, Shoham A. 
(2007). Hofstede's dimensions of culture in 
international marketing studies. Journal of 
Business Research; 60(3): 277-284. 

30. Leonidou LC, Coudounaris DN, Kvasova O, 
Christodoulides P. (2015). Drivers and 
outcomes of green tourist attitudes and 
behavior: sociodemographic moderating 

effects. Psychology & Marketing; 32(6): 635-
650. 

31. Wijaya T. (2009). Studi perilaku membeli 
makanan organik. Yogyakarta: Program 
Doktor UGM. 

32. Maher AA, Mady S. (2010). Animosity, 
subjective norms, and anticipated emotions 
during an international crisis. International 
Marketing Review; 27(6): 630-651. 

33. Harland P, Staats H, Wilke HA. (1999). 
Explaining proenvironmental intention and 
behavior by personal norms and the theory of 
planned behavior. Journal of Applied Social 
Psychology; 29(12): 2505-2528. 

34. Barbarossa C, Pastore A. (2015). Why 
environmentally conscious consumers do not 
purchase green products: a cognitive mapping 
approach. Qualitative Market Research: An 
International Journal; 18(2): 188-209. 

35. Kalafatis SP, Pollard M, East R, Tsogas MH. 
(1999). Green marketing and Ajzen’s theory 
of planned behaviour: a cross-market 
examination. Journal of Consumer Marketing; 
16(5): 441-460. 

36. Paul J, Modi A, Patel J. (2016). Predicting 
green product consumption using theory of 
planned behavior and reasoned action. Journal 
of Retailing and Consumer Services; 29: 123-
134. 

37. Barbarossa C, De Pelsmacker P. (2016). 
Positive and negative antecedents of 
purchasing eco-friendly products: A 
comparison between green and non-green 
consumers. Journal of Business Ethics; 
134(2): 229-247. 

 

  

 

 


