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 محیطیبا تأکید بر رعایت اخلاق زیست قصد خرید سبز هایشناسایی پیشران

 
 2، کریم گل محمدی1، فاطمه جاویدی*1دکتر رسول عباسی

 (گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه حضرت معصومه )س .1

 تهرانگروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی  .2
 (71/5/89، تاریخ پذیرش:71/3/89تاریخ دریافت:) 

 

 

 سرآغاز

اخلاا  ها  اسات   اخلاا  ساازما،  موفقیت در عناصر مهمترین از یکی
 ،اایاهها و هایاهها اصاو،  مااا،ی  هاورهاا  هاا ارزش سیستمی از عنوا،
شود شود ک  هر اساس آ، ،یک و هههاي سازما، مشخص میمی تعریف

پایاناهي ها  اصاو، و  (  همچناین1گردد)ه متمایز میو عمل خوب از ه
هااي فظاو و ترین روشهاي اخلاقی  در اهعاد ز،هگی هشر از مهمارزش
،گرا،ای در فاا، وهاور هاراي  ( 2)سلامت ز،هگی اجتماعی اسات ءارتقا

توج  دا،شگاهیا، و فعالا،   محیط زیست  ه  ویژه در محصولات مصرفی
(  رشه سریع اقتصادي منجر ه  3)ه استفوزه عملی را ه  خود جلب کرد

 هادي از مشکلات ااااااتخریب مهاوم محیط طایعی و وهور تع
 
 

 
محیطای هااي زیساتدغهغا (  4)مرتاط ها محیط زیسات شاهه اسات

راستا شهه  تعهاد زیاادي محیطی همکننهگا، ک  ها قوا،ین زیستمصرف
 -محایط زیساتهااي را ه  منظور طرافی و ایجااد هر،اما  هااز شرکت

ها ه  ایان ،تیجا  هناهراین شرکت(  5)دوستا،  تحت فشار قرار داده است
توا،ناه عوامل مهمی هستنه ک  مای  محیطیا،ه ک  مسائل زیسترسیهه

از ایان رو تطااه   ( 6)ما،ع توسع  اقتصاادي و عملکارد شارکت شاو،ه
ها  محاوهیات فراوا،ای هاي شرکتمحیطی ها فعالیتهاي زیست،گرا،ی

اي در طور فعالا،   هاي پیشرو در سراسر جها، هو شرکت (7)یافت  است
  ( 8)صحن  فظاوت از محیط زیست فضور دار،ه

 

 چکیده
توج  ه  مسائل اخلاقی در امروزه توج  ه  محیط زیست و مسائل اخلاقی پیرامو، آ،  هیش از پیش اهمیت پیها کرده است  همچنین زمینه: 

تا  ها استیکی از الزامات فیاتی هراي سازما، استراتژیک  تغییر اصلی مناع عنوا،   ه زمین  محیط زیست و تولیه و فروش محصولات ساز
کیه هر أت اقصه خریه ساز ه هايشناسایی پیشرا،  ههف از این پژوهش  محیطی خود را ه  فهاقل هرسا،نهها  تأثیرات منظی زیستدر فعالیت

 هاشه محیطی میرعایت اخلا  زیست

جامع  ها کمی است  آوري دادهاست و از ،ظر ،حوه جمع تحلیلی –ههف کارهردي و از ،ظر ماهیت توصیظی پژوهش فاضر از ،ظر  :روش

هاشه  تعهاد ،مو،  آماري ها استظاده از فرمو، ،امحهود میجامع  آماري تحقی  ک  ها توج  ه  اینآماري تحقی   شهرو،ها، تهرا،ی هستنه  
اهزار ا،ه  مورد مطالع  قرار گرفت ه  روش در دسترس ،ظر  393در این پژوهش   ،ظر هاشه 385 ستی فهاقلهایدرصه  5در خطاي کوکرا، 

آمار  در هخش تحلیل مه، مظهومی از روش معادلات ساختاري و تحلیل عاملی تأییهي استظاده شه  هاي استا،هارد است  درتحقی   پرسشنام 
استظاده شهه  SmartPLSو  SPSSافزارهاي ا،جام شه   هراي تحلیل آماري از ،رم استنتاجی  پایایی  روایی  آزمو، فرضیات و ضریب مسیر

 است  

و کیظیت ادراک شهه  محیطی  تصویر ساز سازما،محیطی  ،گرا،ی زیستا،ش زیستدهه رواهط هین د،تایج تحلیل آماري ،شا، می: هایافته

محیطی  ،گرا،ی دا،ش زیست راهط ر دت ادراک شهه محصو، قیمت و کیظی لیاست و مورد تأییهقصه خریه ساز  اساز محصو، ه
 گري ،هارد تعهیل ،قشقصه خریه ساز مشتریا،   امحیطی و تصویر ساز سازما، هزیست

محیطی  تصویر ساز سازما، و کیظیت ادراک شهه ساز محیطی  ،گرا،ی زیستدا،ش زیست قصه خریه ساز مشتریا، از: گیرینتیجه

   شودمحصو، متأثر می

 

 قصه خریه سازمحیطی  محصو، ساز   اخلا   اخلا  زیست :کلیدواژگان

 

 
 
 

 
 

 
 

 r.abbasi@hmu.ac.ir،ویسنهۀ مسئو،: ،شا،ی الکترو،یکی: 
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گا،  تضمین پایهاري محیط زیست  ها  عناوا، یکای از اهاهاف هشات
 هااز شاخص یکی و است شهه هرشمرده متحه ملل سازما، هزاره توسع 

محیطی در کشاورها  کیظیات زیساتپایاهار  توسع  ارزیاهی معیارهاي و
 ک  دههمی ،شا، گذشت  آ،هاست  تجره  کشورهاي توسع  یافت  در ده 

 داشات  هماراه ها  را زیادي رشه اقتصادي محیطی زیست استا،هاردهاي
ثیر قاهال أت  محیطیدهه ک  هاورهاي زیستمطالعات ،شا، می(  1است)

شارکت ها  یاک ایانهي و پ( 9)ا،هداشت  1کننههتوجهی در رفتار مصرف
جمل  معیارهااي هسایار مهام در ارزیااهی هر،اه  از 2محیطیاخلا  زیست

هاا و ه  شکلی ک  هازتاب آ، در ،گرش ؛شرکت ه  وسیل  مشتریا، است
ها هناهراین شرکت(  13)رفتارهاي مشتریا، در هراهر شرکت مشهود است

مین مواد اولی  أمحیطی خود را در تولیه  توزیع  تهایه اثرات منظی زیست
و مصرف ا،رژي ه  طور چشمگیري کاهش دهنه  در غیر این صورت ه  
 وسیل  قوا،ین و تقاضاي سرسختا،  مشاتریا، ها  عقاب را،اهه خواهناه

 ک  است مسائلی از جمل  اخلاقی معیارهاي رعایت ها تولیه (  هحث5)شه
 در و دارد تایین و تحقی  ه  ،یاز دیگر موضوع هر از هیش فاضر در فا،
وضع قوا،ین   امروزه تنها ه  عاارت دیگر ( 11است) جوامع لازم  مواقعی

و مقررات دولتی و صنظی جهت جلاوگیري از تخریاب محایط زیسات  
هاا ،یسات  هلکا  هاي محایط زیسات دوساتا،  شارکتمحرک فعالیت

ها را ه  سمت رفتارهااي دار،ه ک  شرکت دهاي دیگري ،یز وجومحرک
در طو، ده  گذشت   توجا   ( 13)دهنهت سو  میسازگار ها محیط زیس

ها محاوهیات پیاها هاي شارکتمحیطی در فعالیتهاي زیسته  ،گرا،ی
هااي شاود کا  فشاار ایان تکامال هار هخشهینی میکرده است  پیش

ها  1963ها تا پایا، هزاره جهیه کاهش ،یاهه  این موضوع در سا، شرکت
خیره ا،رژي آغاز شاه  هعاه از آ، مظهوم سازسازي  تمرکز هر آلودگی و ذ

ها پا را فراتر ،هاد،اه و ه  دلیل افزایش فشار اجتماعی و سیاسی  سازما،
هنهي جایگزین  طرافی مجهد محصاو، و این مظاهیم ه  هازیافت  هست 

محیطی هاي زیست  ،گرا،ی1993محصو، جایگزین منتهی شه  از سا، 
در ایالاات متحاهه و اروپاا  تاهیل ه  یکی از موضوعات هسیار مهم شه  

گیري مشاتریا، آیناهه هار اسااس کسب و کارها دریافتنه کا  تصامیم
ملافظات محیطی خواهه هود  مشتریا، محافظت از طایعت را ه  عناوا، 
یک عامل اصلی در تصمیمات خریه خاود ماورد ملافظا  قارار داد،اه و 

یاا  دریافتنه ک  فظاوت از محیط زیسات ،ا  تنهاا هایاه توساط ،هادهاا
هاي دولتی ا،جاام شاود  هلکا  مسائولیت هار شاهرو،هي ،یاز سازما،

 ( 7هاشه)می
هاا در کننهگا، توجا  هیشاتري ها  افازایش فعالیتاز زما،ی ک  مصرف

جهت فظاوت از محیط زیست از خاود ،شاا، داد،اه  توجا  ها  محایط 
زیساات توسااط مشااتریا، در جهااا، محاوهیاات یافاات  در ،تیجاا  

  خریه محصولات سازي یافتنه ک  هراي محیط کننهگا، تمایل همصرف
،گرا،ی در مورد محیط زیست منجر ه  ایجاد (  12آور ،یست)زیست  زیا،

ننهگا، سااز ککننهگا، شهه است کا  مصارفهخش جهیهي از مصرف
شاو،ه عنوا، افرادي شناخت  می  کننهگا، هاین مصرف  شو،ه،امیهه می

هستنه  طی تولیه آ،ها ه  محیط ک  از محصولاتی ک  هراي سلامتی مضر 
کا  مشات  از  شاودیاا از ماوادي اساتظاده می  رساهزیست آسیب مای

هااي غیار هاي تههیهآمیز هراي محیط زیست است و ایجااد زهالا گو، 
محصو، ساز ه  محصولات سازگار  ( 13)کننهکنه  دوري میضروري می

از فاه از منااهع هیش   آ، ها محیط زیست اشاره دارد ک  در فرآینه تولیه
(  ه  14)هنهاششود و محصولات قاهل هازیافت میهرداري ،میطایعی ههره

توا، می چنین را محصولات و خهمات ساز و پایهار هايکلی ویژگی طور
 هراي سلامت هاشه  شهه طرافی هشر واقعی ،یازهاي ارضاء هرشمرد: هراي

(  11اشاه )تماام دوره عمار خاود سااز ه در و هاشاه ،هاشات  ضارر هشر
کننهگا، محصولاتی افته ک  مصرفخریه ساز زما،ی اتظا  میهمچنین 

دست آور،ه ک  مناهع طایعی را آلوده ،کرده و از هین ،اارد و هتوا،اه   را ه
ه  عنوا، افتما، و تمایل یاک فارد  3قصه خریه ساز ( 15)هازیافت شود

محایط هااي ساازگار هاا لویت داد، ه  محصولات داراي ویژگیوهراي ا
زیست در هراهر سایر محصولات سنتی در ملافظات خریاه خاود  تعریاف 

هینای قصه خریه ساز پایش(  17و 16)شود  هر اساس ،تایج تحقیقاتمی
قاهل توجهی از رفتار خریه ساز است و ه  این معنی است ک  قصه خریه 

کا  او  ه  طور مثات هر افتماا، تصامیم یاک مشاتري مانای هار ایان
هحاث   ایان امار(  7)گذاردثیر میأکنه تمیا خریهاري محصولات ساز ر

کناه  هازاریااهی سااز شاامل فرآیناههاي تر میرا پرر،گ 4هازاریاهی ساز
هاي توسع  و فروش محصولات یا خهمات ماتنای هار هازاریاهی و فعالیت

هازاریاهی ساز یکی از اهتکارهاي قاهال  ( 18)محیطی استمزایاي زیست
 ( 19)دهاه،تایجی در سطح جها،ی را ،شاا، مای ها است وتوج  شرکت

هاي گو،اگو،ی است ک  ا،اواع مختلاف ماادلاات را هازاریاهی ساز فعالیت
تحق  اههاف و ،یازهاي ا،سا،ی ها   کنه ک  ههف آ،و تسهیل می ایجاد

هاشاه  از دیاهگاه ساازما،ی  ملافظاات فهاقل تخریب محیط زیست می
زاریااهی اعماا، شاود  از آ،جاا کا  هااي هامحیطی هایه در تماام جناا 

آ،ها  تپذیر،ه و ادراکاهیشتر و هیشتر اهتکارات ساز را می  کننهگا،مصرف
کنه  طور مستمر رشه می  از محیط زیست  ،ظارت اجتماعی و اخلاقی ه

کننهگا، مایال ها  فروش محصولات ساز افزایش یافت  و هیشتر مصرف
سااز طای دها  گذشات   هاي هالاتري هاراي محصاولاتپرداخت قیمت

 ( 18)ا،ههوده
دا،اش از عاارت اسات  هاي مطرح هراي قصه خریه سازپیشرا،یکی از 
دا،اش کلای فقاای   "عناوا،   محیطی ه  دا،ش زیست5محیطیزیست

 "هااي مهام آ،مظاهیم و رواهط مرهوط ه  محیط طایعای و اکوسیساتم
طلاعاات محیطی شاامل ا(  از این رو  دا،ش زیست19تعریف شهه است)

هااي عمومی در مورد محیط زیسات  رواهاط کلیاهي مرهاوط ها  جناا 
محیطای و وجااها، متقاهاال هاراي توسااع  پایااهار اسات  سااطح دا،ااش 

یکی از عواملی است ک  هارها اثاات شهه اسات   محیطی مشتريزیست
،ه کا  دا،اش ا دریافت محققا،گذارد  کننهه تأثیر میک  هر رفتار مصرف

  در پژوهشای(  7)ثیر مستقیمی داردأه خریه ساز تمحیطی هر قصزیست
ثیر معناداري هر ،گرش أمحیطی تک  دا،ش زیست فاصل شهاین ،تیج  

ه  محصولات ساز دارد و ،گرش ،سات ه  محصولات ساز ،یز هار قصاه 
  ( 23)ثیر معناداري داردأخریه محصولات ساز ت

ن زمینا  مطارح در ایا پیشرا، یا محارکدیگر   6محیطی،گرا،ی زیست
میاازا، آگاااهی مااردم از مسااائل   محیطاایاساات  ،گرا،اای زیساات
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هاا هاراي مشاارکت محیطی و همچنین ،شاا، داد، آماادگی آ،زیست
هااي شخصی و کمک ه  ماارزه هراي فل آ،ها اسات  در ،تیجا  ،گرا،ی

عواملی هستنه ک  مردم را در جهت رفتارهااي دوساتا،    محیطیزیست
هااي ه کا  ،گرا،ایشاپژوهشای اثااات  در(  7)هندهمحیطی سو  می

ثیر مثات و مستقیمی هر قصه خریه مشتریا، محصولات أمحیطی تزیست
 .(21ساز دار،ه)

 7تصویر ساز سازما، شودمیپژوهش هررسی این ر ددیگري ک   محرک
شرکت   هاي ساز  سازما،ی است ک  در فعالیت8راست  یک سازما، پایها

هااي تولیاهي و امی فرایناهها  فعالیاتکنه و علاوه هر فظو سود  تممی
رساا،ه  محیطی ه  ا،جام مایمحصولات خود را متناسب ها مسائل زیست

،یازهاي جها، فعلی را "ه  عاارت دیگر  این یک کسب و کار است ک  
هاي آینهه هراي هرآورده ساختن ،یازهاي خاود ههو، ،یاز ه  توا،ایی ،سل

گذارد و ثیر میأتوسع  پایهار هازار ت سازما، ساز هر(  22)"کنههرآورده می
گذارا،  مشتریا، و محیط زیست ایجاد ارزش کنه  توا،ه هراي سرمای می

کناه تاا هاا کماک مایه  سازما،  9علاوه هر این  ایهه کسب و کار ساز
(  یک کساب و کاار پایاهار هایاه 24و23وري خود را افزایش دهنه)ههره

محایط زیسات را ها   عین ایان کا  ،یازهاي مشتري را هرآورده کنه در
کا  تصاویر سااز  ( مشاخص شاه7ی )کنه  در پژوهشاخوهی درک می

 سازما، ها قصه خریه ساز راهط  مستقیمی دارد  

کیظیت ادراک شاهه سااز محصاو،  کیظیات  عاارت است از عامل دیگر
قضااوت ": ادراک شهه ساز محصو، ه  این صورت تعریف شاهه اسات

محیطای کلای ،اام و ،شاا، مزیات زیساتمشتري در ماورد هرتاري و 
کا  هار خلااف شاواهه ،ظاري درهااره  شهه استگزارش (  25)"تجاري

زیست  میزا، پاذیرش  محیطدوستهار ،گرش عمومی ،سات ه  مصرف 
(  هناهراین  هسیار مهم 26کننهگا، محصولات ساز هسیار کم است)مصرف

گارش مثاات کننهگا، را از داشتن ،است ک  دریاهیم موا،عی ک  مصرف
هااز   13کنناهگا، سااز،سات ه  مصرف ساز و تاهیل شه، ها  مصارف

 (  27دارد چیست)می
دا،ش کافی   محیطیهرخی معتقه،ه اگر چ  مردم در مورد مسائل زیست

هاي خریاه و آداب داشت  و هسیار ،گرا، هستنه  اما هنوز آ، را در عادت
دهاه کاا  میایان ،شااا،  ( 28)دهنااهروزا،ا  خاود دخالاات کمتاري می

از هاي محصولات سنتی ما،نه ،ام تجاري  قیمت و کیظیت هناوز ویژگی
گیري خریه کننهگا، در فین تصمیمهستنه ک  مصرف عواملی ترینمهم

ا،هاز ها چشمنه  ههو، شک  در فا، فاضر شرکتدهمورد توج  قرار می
ساازگار ا،ه تا هتوا،نه محصولاتی آینهه کالاهاي ساز را ه  رسمیت شناخت 

هاي اصلی مشاتریا، و هاا کیظیات ها محیط زیست و متناسب ها خواست 
آماده خریه محصولات   مشتریا،  عملکردي هالا تولیه کننه  علاوه هر این

دوستهار محیط زیست هستنه اما قیمت و کیظیات محصاولات دوساتهار 
 (  هناهراین 29رقاهتی هاشه)  محیط زیست ،یز هایه ما،نه محصولات سنتی

محیطای رقااهتی هاشانه  هاي زیستمحصولات ساز ،  تنها هایه از جنا 
هاي دیگار ما،ناه قیمات  کیظیات  رافتای و دوام ،یاز هلک  هایه از جنا 

دهه ک  راهط  معناادار و مساتقیمی پژوهشی ،شا، می(  7)رقاهتی هاشنه
ثیر أهین کیظیت ادراک شهه و قصه خریه وجود دارد  کیظیت ادراک شهه ت

هار ایان اسااس  ایان  ( 33و25کنناهه دارد)تی هر قصه خریه مصرفمثا
فرض مطرح اسات کا  کیظیات و قیمات تماام شاهه محصاولات  اثار 

 متغیرهاي تأثیرگذار هر قصه خریه ساز را تعهیل ،مایه 

و قصاه خریاه سااز ها محیطی شارکترغم اهمیت اخلاا  زیساتعلی
هناوز تحقیقاات دهاه کا  مشتریا،  هررسی تحقیقات پیشین ،شا، می

چناهي هاا  هررساای رواهاط متغیرهاااي کیظیاات محصاو، ساااز  اخلااا  
 نیاا ازا،ه  محیطی و قصه خریه ساز ه  صورت همزما، ،پرداخت زیست

ها توج  ها  ایان کا  در ایارا،  مطالعا  جاامعی در ماورد ترکیاب و  رو
سازي این متغیرها در فضاي خریه و مصرف صورت ،گرفتا  اسات مه،

پردازد  لذا سؤا، اصلی   هررسی رواهط هین این متغیرها میاین پژوهش ه
محیطای  ،گرا،ای متغیرهاي دا،ش زیساتپژوهش  این است ک  راهط  

 11محصو،ز شهه ساکیظیت ادراک محیطی  تصویر ساز سازما، وزیست
  ،قش 12کیظیت و قیمت ادراک شههها قصه خریه ساز چگو،  است و آیا 

 این رواهط دارد   گري در قهرت و شهتتعهیل
 ( 25و  6)هاي پیشاینمه، مظهومی پژوهش فاضر هرگرفت  از پژوهش 

متغیرهااي دا،اش   در ماه، ایان پاژوهش شاود ارائا  مای 1در ،گاره 
کیظیات  محیطی  تصاویر سااز ساازما، ومحیطی  ،گرا،ی زیستزیست

متغیار  ؛متغیرهاي مستقل و قصه خریه سااز ؛ادراک شهه ساز محصو،
ذکر است ک  اثر متغیر کیظیت و قیمات ادراک تلازم ه    هاشهیواهست  م

  گیردمیگر مورد هررسی قرار شهه هم ه  عنوا، متغیر تعهیل

 
 مدل مفهومی تحقیق .1 نگاره

 

 روش

از   شایوه ا،جاام پاژوهشاسات   پژوهش فاضر از ،ظر ههف کارهردي
است   گیتحلیلی و از ،وع هماست-ها توصیظیلحاظ ،حوه گردآوري داده

-ها و مجتماعشهرو،ها،ی ک  تجره  خریه از فروشگاهک  ها توج  ه  این

این فجم دهنه و هاي تجاري را دار،ه جامع  آماري تحقی  را شکل می
هاشه  تعهاد ،مو،  آماري ها استظاده از فرمو، کوکرا، ،امحهود می  جامع 

 393ش در ایان پاژوه  ،ظر هاشه 385 ستی فهاقلهایدرصه  5در خطاي 
ماورد مطالعا  قارار شهه گیري در دسترس یا تسهیله  روش ،مو، ،ظر 

شاناختی آ،  فراوا،ی ،مو،  آماري ه  هماراه اطلاعاات جمعیتا،ه  گرفت 
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مشتمل هر متغیرهاي جنسیت  سن  مقطع تحصیلی و رشت  تحصیلی در 
هیشترین  استشخص م هما، طور ک ،مایش داده شهه است   1جهو، 

مرهاوط ها  از ،ظر جنسیت  کننهگا، در پژوهش ل  مشارکتفراوا،ی مط
سا، قرار دار،ه  لازم  33تا  23در هازه سنی  آ،ها ،یز اکثر ک  آقایا، است

ها  ذکاار اساات کا  هیشااترین فراوا،اای در ساطح تحصاایلات در مقطااع 
  گیرد کارشناسی و کمترین ،یز در مقطع دکتري قرار می

 

 نمونه آماریشناختی های جمعیتویژگی :1جدول 

 شناختیهای جمعیتویژگی فراوانی درصد فراوانی

 جنسیت

 مرد 237 53/3

 ز، 183 47/3

 سن

 سا، 23زیر  47 12/3

 33تا  23 166 43/3

 43تا  31 98 25/3

 53تا  41 79 23/3

 و هالاتر 53 3 3

 میزا، تحصیلات

 زیر دیپلم 58 15/3

 دیپلم 79 23/3

 کارشناسی 136 35/3

 کارشناسی ارشه 133 26/3

 دکتري 14 4/3

 
هاشه ک  هخش او، شاامل شامل دو هخش می اهزار تحقی   استا،هارد و

شاناختی )جنسایت  سان و هاي جمعیتس  سؤا، هراي سنجش ویژگی

سؤا، و هر اساس مقیاس  23داراي میزا، تحصیلات( است و هخش دوم 
تعاهاد ساؤالات  2در جاهو، ترتیای طیف لیکرت تنظیم گردیهه اسات  

 مرهوط ه  هر یک از متغیرها و مناهع آ،ها ذکر شهه است 

 تعداد و مأخذ سؤالات ابزار پژوهش:2جدول 
 مأخذ تعداد سؤال متغیر ردیف

 (12) سؤا، 3 قصه خریه ساز 1
 (31) سؤا، 5 دا،ش زیست محیطی ادراک شهه 2

 (32) سؤا، 4 تصویر ساز سازما، 3

 (33) سؤا، 2 ههکیظیت و قیمت ادراک ش 4

 (34) سؤا، 3 ،گرا،ی زیست محیطی 5

 (35) سؤا، 3 کیظیت ادراک شهه ساز 6

  
 شهه استاز ضریب آلظاي کرو،ااخ استظاده  اهزارگیري پایایی هراي ا،هازه

از پایاایی  هاپرسشنام دهه ،شا، می 7/3   ضریب هالاي3ک  در جهو، 
   ،ههالایی هرخوردار

اهزار ،یز هررسی شهه است  منظاور از روایای  آ،  در این پژوهش  روایی
گیري یک مظهوم هساتنه  است ک  آیا سؤالات  معرف خوهی هراي ا،هازه

س  ،وع روایی وجود دارد ک  عاارتنه از روایی محتوا  روایی سازه و روایی 
(  در این تحقی   از آ،جایی ک  از پرسشنام  استا،هارد 36واهست  ه  معیار)

ه است  روایای ساازه همگارا هررسای شاهه اسات)میا،گین استظاده شه
گیري  (  روایای ساازه یاک اهازار ا،اهازهAVEواریا،س تایاین شاهه؛ 

هایی است ک  مطاه  ها یاک گر توا،ایی آ، اهزار در دریافت پاسخ،مایا،
افزار ،شا، داد ک  ضاریب روایای خروجی ،رم ،ظری  پذیرفت  شهه هاشه 

داراي روایای مناساب  اهزاردهه ه ک  ،شا، میهاشمی 7/3هالاي   همگرا
  هاشهمی

 های اعتبارسنجی مدل: شاخص3جدول 
 (پایایی)ضریب آلفای کرونباخ (AVE)روایی همگرا تعداد سؤالات نماد متغیر

 A 3 893/3 939/3 قصه خریه ساز

 B 5 865/3 961/3 محیطیدا،ش زیست

 C 3 836/3 875/3 محیطی،گرا،ی زیست

 D 4 773/3 933/3 ساز سازما،تصویر 

 E 3 931/3 946/3 کیظیت ادراک شهه ساز

 F 2 878/3 866/3 کیظیت و قیمت ادراک شهه محصو،

  -  - کل پرسشنام 

 
استظاده شه   SmartPLSو  SPSSافزارهاي هراي تحلیل آماري از ،رم

 ییهيأعاملی ت و تحلیل روش معادلات ساختاري هاتحلیل مه، مظهومی 
  جام شهه استا،
 

 یافته ها
و  ه  صورت میا،گین ها فرمو، زیر و ،یکویی هرازش مه، مظهومی 

 شود  میمتوسط مقادیر اشتراکی محاسا  

GOF=√average (communality)*R^2 
افزار هاشه ک  از طری  ،رممتوسط مقادیر اشتراکی می 4جهو، 

SmartPLS ه استمحاسا  شه: 

ه  دست  981/3هراهر ها رقم  SmartPLSافزار ،رمیز در ،ضریب تعیین 
پس از ه  دست آورد، میا،گین مقادیر اشتراکی و ضریب تعیین  آمه  

 ،یکویی هرازش هراهر است ها: 

.914 
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   دارد،شا، از هرازش هالاي مه، مظهومی   مقهار ضریب

 : مقادیر اشتراکی8جدول 

 مقادیر اشتراکی متغیر

 893/3 خریه ساز قصه

 865/3 محیطیدا،ش زیست

 836/3 محیطی،گرا،ی زیست

 773/3 تصویر ساز سازما،

 931/3 کیظیت ادراک شهه ساز

 878/3 کیظیت و قیمت ادراک شهه محصو،

 852/3 میا،گین

 
 ،تایج هررسی فرضیات

 دارد  راهط قصه خریه ساز  امحیطی ه: دا،ش زیست1 فرضی 

،شا،  1 هراي فرضی  4در جهو، ها هه از تحلیل دادهدست آم  ،تایج ه 
است  827/2 هادرصه  هراهر  95دهه آماره آزمو، در سطح اطمینا، می
ضریب  گیرد می( قرار -1996تا 1996 از )خارج در ،افی  اطمینا، ک 

  دست آمه  هناهراین دلیلی هراي رد این فرضی  ه 591/3هراهر ،یز مسیر 
 وجود ،هارد 

  دارد راهط قصه خریه ساز  امحیطی ه: ،گرا،ی زیست2 فرضی 

دهه ک  ،شا، می 2 ها هراي فرضی دست آمهه از تحلیل داده  ،تایج ه
هاشه و در ،افی  می 968/1درصه   95آماره آزمو، در سطح اطمینا، 

 333/3و ضریب مسیر هراهر  دارد( قرار -1996تا 1996 از )خارج اطمینا،
 شود پذیرفت  می    هناهراین فرضیاست

 دارد  راهط قصه خریه سازما،  ا: تصویر ساز سازما، ه3فرضی  

دهه ک  ،شا، می 3 ها هراي فرضی دست آمهه از تحلیل داده  ،تایج ه
هاشه و ضریب می 141/3درصه   95آماره آزمو، در سطح اطمینا، 

 شود تأییه میاین فرضی   است  لذا 393/3 مسیر هراهر

 دارد   راهط قصه خریه ساز  اظیت ادراک شهه ساز ه: کی4فرضی  

دهه ک  ،شا، می 4 ها هراي فرضی دست آمهه از تحلیل داده  ،تایج ه
و ضریب مسیر هراهر  363/6درصه    95آماره آزمو، در سطح اطمینا، 

 شود مورد پذیرش واقع میهناهراین فرضی   است  187/3

محیطی راهط  هین دا،ش زیست: کیظیت و قیمت ادراک شهه هر 5 فرضی 
 گري دارد اثر تعهیل  هر قصه خریه ساز

درصه  هراهر  95آماره آزمو، در سطح اطمینا،  ها طا  ،تایج تحلیل داده
  هناهراین کیظیت ه  دست آمه -323/3ها  و ضریب مسیر هراهر 245/3 ها

محیطی هر قصه خریه و قیمت ادراک شهه هر راهط  هین دا،ش زیست
 گري ،هارد اثر تعهیلساز 

: کیظیت و قیمت ادراک شهه هر راهط  هین ،گرا،ی 6 فرضی 
 گري دارد اثر تعهیل  ساز همحیطی ها قصه خریزیست

آماره آزمو، در سطح اطمینا، هاي مرهوط ه  این فرضی   در تحلیل داده
  هناهراین محاسا  شه ک  هیا،گر رد این فرض است641/3 درصه  95

کیظیت و توا، ادعا ،مود و می قاو، این فرضی  وجود ،هارددلیلی هراي 
 همحیطی ها قصه خریر راهط  هین ،گرا،ی زیستدقیمت ادراک شهه 

 گري ،هارد اثر تعهیل  ساز

کیظیت و قیمت ادراک شهه هر راهط  هین تصویر ساز سازما،  :7فرضی  
  گري دارداثر تعهیل  ها قصه خریه ساز

دهه ک  آماره آزمو، در فرضی  ،شا، میاین هراي  ها،تایج تحلیل داده
هاشه  هناهراین دلیلی هراي قاو، می 177/1درصه   95سطح اطمینا، 

این فرضی  وجود ،هارد  پس کیظیت و قیمت ادراک شهه هر راهط  هین 
 گري ،هارد اثر تعهیل  محیطی هر قصه خریه سازدا،ش زیست

 

 ها: نتایج آزمون فرضیه0جدول 
 نتیجه مقدار بحرانی سطح خطا t   آماره ضریب مسیر فرضیه فردی

 تأییه  96/1 35/3 827/2 591/3 قصه خریه ساز امحیطی هدا،ش زیست راهط  1

 تأییه 96/1 35/3 968/1 333/3 قصه خریه ساز  امحیطی ه،گرا،ی زیست راهط  2

 تأییه 96/1 35/3 141/3 393/3 قصه خریه ساز  اتصویر ساز سازما، ه راهط  3

 تأییه 96/1 35/3 363/6 187/3 قصه خریه ساز  اکیظیت ادراک شهه ساز ه راهط  4

قصه  امحیطی هر راهط   دا،ش زیستدگري کیظیت و قیمت ادراک شهه تعهیل ،قش 5
 خریه ساز 

 رد 96/1 35/3 245/3 -323/3

محیطی ها قصه ر راهط  ،گرا،ی زیستدگري کیظیت و قیمت ادراک شهه تعهیل ،قش 6
 ساز هخری

 رد  96/1 35/3 641/3 -337/3

ر راهط  تصویر ساز سازما، ها قصه دگري کیظیت و قیمت ادراک شهه تعهیل ،قش 7
 خریه ساز 

 رد 96/1 35/3 177/1 363/3

 

 بحث
در کسب و کار و توجا   محیطیزیست 13اهمیت رعایت ملافظات اخلا 

طاور کا  هیاا، شاه  هماا، ه  محیط زیست هر کسی پوشیهه ،یسات و

کننهگا، ه  هماراه قاوا،ین دوساتهار محیطی مصرفهاي زیستدغهغ 
ها  این پاژوهش  ها را تحت فشار قرار داده است محیط زیست  شرکت

کیه هر رعایت اخلاا  أقصه خریه ساز ها ت 14هايشناسایی پیشرا، د،اا،
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 مناهع ،ظري موجاود مشاخص شاه کا  هررسیها   استحیطی مزیست
وجود دارد ک  توج  ها  آ،هاا  محیطیهایی در فوزه اخلا  زیستپیشرا،
یااري در جلاب ،ظار مشاتریا، کالاهاي ساز را تولیهکننهه  هايشرکت

خواهه کرد  در پژوهشی اثر ریسک و کیظیت ساز ادراک شهه محصاو، 
کا  ،تاایج آ، هاا ایان هر رضایت ساز و اعتماد ساز هررسی شهه اسات 

اثرات کیظیت محصو، ساز    در پژوهش دیگر(  37تحقی  همسو است)
ساز و در ،هایت وفاداري مشتري  15تصویر شرکت ساز  رضایت مشتري

هاا و ساز مورد هررسی قرار گرفت  است ولی قصه خریه ساز و یا ،گرا،ی
تحقیقای کا  اثار رضاایت ( در 35هررسی ،شهه است)آ، در دا،ش ساز 

ساز هر قصه خریاه سااز را ماورد ساز  کیظیت ادراک شهه ساز و اعتماد 
هررسی قرار داده هود  ،تایج فاکی از آ، هود ک  اعتماد ساز  رضایت ساز 
و کیظیت ادراک شهه ساز محصو، هر قصه خریه ساز اثرگذار است کا  

(  25در ایان پاژوهش هاا آ، همخاوا،ی دارد) 4،تیج  هررسای فرضای  
حیطای  ،گرا،ای مهاي پژوهش دیگري ،شا، داد ک  دا،ش زیستیافت 

ثیرگذار اسات  أمحیطی و تصویر ساز سازما، هر قصه خریه ساز تزیست
هاشه و در ادام  هیا، همسو می 3و  2  1 ک  این ،تایج ها ،تیج  فرضیات

شهه است ک  کیظیت و قیمت ادراک شهه هر راهط  متغیرهااي ماذکور و 
از آ،  قصه خریه ساز اثرگذار است ک  در پژوهش فاضر ،تایجی متظاوت

این امکا، وجود دارد  آ، پژوهش در ،مو،  آماري الات   ( 7)ه  دست آمه
محیطی هالایی دار،ه کالاهاي ساز را مشتریا،ی ک  دا،ش و ،گرا،ی زیست

تر ،سات ه  ساایر کالاهاا تر و یا کیظیتی کمی پایینها قیمت کمی گرا،
کا  از هاایی ر خریه محصولات سااز شارکتدخریهاري کننه و این امر 

ها ،تایج  1تصویر ساز مناسای هرخوردار،ه ،یز صاد  است  ،تیج  فرضی  
( و قاهل ذکر است ک  ،تیج  فرضای  23هاي دیگر سازگار است)پژوهش

چ  افاراد از  (  هناهراین هر33و25قات مشاه  سازگاري دارد)ی،یز ها تحق 4
یش ها  محیطی هالاتري هرخوردار هاشنه هیشتر گرادا،ش و ،گرا،ی زیست

ه  عاارتی هار تلاشای کا  در زمینا  افازایش   خریه کالاهاي ساز دار،ه
دا،ش و ،گرا،ی افراد در مورد محیط زیست ا،جام هگیرد آ،ها را هار چا  

مصارف محصاولاتی   هیشتر ه  خریه محصولات ساز ترغیب خواهه کرد
رساه اماري ک  در ساخت و استظاده از آ،ها ه  محیط زیست آسیب ،مای

هاشه ک  در ،هایت هراي و لازم هراي فظاوت از محیط زیست میاخلاقی 
فعاا، هساتنه ساودآور   هایی ک  در زمین  تولیه محصولات ساازشرکت

خواهه هود  در ادام  مشخص شه کا  تصاویر سااز ساازما، و کیظیات 
ها    ادراک شهه ساز محصو، هر قصه خریه ساز مشتریا، اثرگذار است

کننه هایه در ،ظر   در این زمین  فعالیت میهایی کسازما، دیگر  عاارت
از ،ظر مشتري محیطی زیستداشت  هاشنه ک  تولیه محصولات ها کیظیت 

ثیرگاذار أو تلاش در زمین  ههاود تصویر ساز سازما، هر قصه خریهشا، ت
خواهه هود  در ،هایت هایه توج  کارد کا  ایان عوامال ،ا  تنهاا هاراي 

ک  در فظاوت از محیط زیست ،یز ،قش ها داراي منافعی است  هلشرکت
 کنه مهمی ایظا می

محققاا،  شاودیم شنهادیپ است و ییهاتیفاضر داراي محهود  یتحق
اً ،تایج این تحقی  مرهوط اول  توج  داشت  هاشنه هاتیمحهود نیه  ا یآت

توا،ناه ایان تحقیا  را در ه  جامع  آماري خاصی اسات و محققاا، می

رفتاار  توا،ناهیما یمحققا، آت ک نی  دوم اا کننهجوامع آماري دیگر اجر
مختلف از جمل  مشااههه  هايوهیه  ش زیکننهگا، را ،مصرف ساز هیخر

 هیافاضار قصاه خر  یادر تحق کا نیاا قرار دهنه  ساوم یمورد هررس
شاود اسات کا  پیشانهاد میدر ،ظر گرفت  ،شاهه  یمحصو، ساز خاص

 د همین پژوهش هراي محصولات مشخص ا،جام شو
 

 گیرینتیجه
چاو، دا،اش و هایی پیشارا،  فاصل شه ک   این ،تیج در این پژوهش
محیطی مشتریا،  تصویر سااز ساازما، و کیظیات ادراک ،گرا،ی زیست

  مشاتریا،ی کا  از کننهگا، اثرگذار استهر قصه خریه مصرفشهه ساز 
محیطی هرخوردار هاشنه و ،ساات دا،ش و آگاهی ،سات ه  مسائل زیست

اخلاقی از خود ،گرا،ی ،شا، دهنه  در خریههاي خود ه  مهم ین امر ه  ا
ک  علاوه هر مرتظع کرد، ،یازهااي آ،هاا ها   هودد،اا، هر،ههایی خواهنه 
اي وارد ،کنااه و هرچاا  تصااویر ساااز چنااین محاایط زیساات صااهم 

تر شکل گرفتا  هاشاه هار قصاه خریاه هایی در اذها، آ،ها قويسازما،
   واهه گذاشتخهیشتر ثیر أسازشا، ت

 

 های اخلاقیملاحظه
در این تحقی  ها ذکر ارجاعات مورد استظاده  رعایت ف  ،اشناس ما،ه، 

هاي اخلااقی داري در ذکر مناهع  شاخصکننهگا، و فظو اما،تمشارکت
 و قا،و،ی در تهوین تحقی  رعایت شهه است 

 

 سپاسگزاری

امکا، ا،جام این دهنهگا،ی ک  ها پاسخگویی ه  سؤالات  از کلی  پاسخ
 گردد تحقی  را فراهم ،مود،ه  تشکر و قهردا،ی می

 

 هنام واژه
1. Consumer behavior کننههرفتار مصرف 

2- Environmental Ethics محیطیاخلا  زیست 

3- Green purchase intention قصه خریه ساز 

4. Green marketing هازاریاهی ساز 

5- Environmental knowledge محیطیدا،ش زیست 

6- Environmental concern  محیطی،گرا،ی زیست 

7- Organization’s green image ،تصویر ساز سازما 

8. Sustainable organization سازما، پایهار 

9. Green business کسب و کار ساز 

10. Green Consumers کننهگا، سازمصرف 

11. Green perceived quality شهه سازظیت ادراککی 

12. Perceived product price & 

quality 
 شههکیظیت و قیمت ادراک

  محصو،

13. Ethical consideration ملافظ  هاي اخلاقی 
14. Propulsion پیشرا، ها 
15. Customer satisfaction رضایت مشتري 
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