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Introduction 

 Along with the increasing importance of environmental issues among consumers, recognizing the factors 
affecting the intention to buy green products and using them to develop green marketing campaigns and 
communication strategies is very effective. Proceeding through time and the rise of green communications, the 
focus of manufacturers is on buying behavior and the various factors that cause these types of behaviors, 
however, when the consumer expresses his desire to protect the environment, again this trend has little effect on 
their buying behavior. Of course, in some cases, there is evidence that people who are more concerned about 
environmental issues need to buy more green products to meet their needs, so that consumers are only concerned 
when they report that these behaviors do not involve personal expenses or significant changes and sacrifices in 
their lifestyle, and they have more information about the value of the environment effects on their lives. In 
addition, there is a weak relationship between attitude and practice, which is in contrast to the findings of other 
studies, which indicates a strong link between these variables. Therefore, the present study aimed to investigate 
the effect of general social attitude on buying behavior with the mediating role of green consumption values and 
receptivity of green communication. 

Materials and Methods 

The statistical population of this study was all students of different levels in Mashhad. The sample size was 
obtained based on Morgan table and using a non-random method available to 384 people. The data collection 
tool in this study is the standard questionnaire of Dupacho et al. (2018). To evaluate the reliability of the 
questionnaire, Cronbach alpha coefficient was used. The values obtained for Cronbach alpha are 0.897 of buying 
behavior, 0.817 of public participation attitudes, 0.828 of green consumption values, and 0.883 of green 
communication acceptance confirmation of the reliability of the questionnaire. The validity of the questionnaire 
was also obtained by using confirmatory factor analysis, which showed that the validity of the questionnaire was 
acceptable. In addition, divergent validity was confirmed to analyze the data using structural equation method 
using smart pls and SPSS 22 software. 

Results and Discussion 

 Among the 384 people who participated in the study, 186 women (48.4%) and 198 men (51.6%) were 
members of the statistical sample. To facilitate the age of the respondents, we have categorized them into four 
age groups. 165 people, ie 43.0% of people are between 22 and 26 years old. 137 people, ie 35.7% of people are 
between 27 and 31 years old. 50 people, ie 13.0% of people are between 32 and 36 years old, and 32 people, ie 
8.3% of people are more than 36 years old. General social attitudes affect the green consumption values of 
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students in Mashhad. Green consumption values affect the buying behavior of students in Mashhad. Green 
consumption values affect the receptivity of green communication by students in Mashhad. Receptivity of green 
communications effects the shopping behavior of students in Mashhad. General social attitudes through green 
consumption values affect the buying behavior of students in Mashhad. General social attitudes through green 
consumption values affect the acceptance of green communication by students in Mashhad. Green consumption 
values through the acceptance of green communications affect the buying behavior of students in Mashhad. 

Conclusion 

 The aim of this study was to investigate the effect of general social attitudes on buying behavior with the 
mediating role of green consumption values and receptivity of green communication among students in 
Mashhad. In general, it can be concluded that general social attitudes directly and indirectly affect the buying 
behavior of students in Mashhad. In fact, general attitudes that stem from people's social participation and create 
values for the consumer that play an important role in the behavior and decisions they make when shopping. 
Consumer demand and purchase play important roles in production and development of green products and are 
effective in the development of agriculture in line with the environment. However, the effectiveness of 
communication in fostering environmental attitudes and values has a prominent role in consumer green buying 
behavior. 

 
Keywords: Buying behavior, General social attitudes, Green consumption values, Receptivity of green 

communications 

  



 010     ...مشارکت  یهانگرشهای مصرف سبز و پذیرش ارتباطات سبز در رابطه تحلیل نقش ارزشهوشیار و چاووشی، 

 
 مقاله پژوهشی

 99-116 ، ص1041، بهار 1، شماره 63جلد 

 

مشارکت  یهانگرشهای مصرف سبز و پذیرش ارتباطات سبز در رابطه تحلیل نقش ارزش

 سطح شهر مشهد( انیمطالعه: دانشجو )مورد دیرفتار خر و یعموم

 
 2چاووشیمحمدعلی  -*1هوشیار وجیهه

 91/91/9099تاریخ دریافت: 

 90/99/9099تاریخ پذیرش: 

 

 چکیده

 آن ازی ريب گبهبر  و کنندگان، شناخت عوامل مؤثر بر قصد خريد محصوالت سبزز  در ميان مصرف یطيمحستيزمان با افزايش اهميت مسائل زهم
هبا  از سباز   یامجموعبه  نيبب  یونبدها يپ یبه بررسب پژوهش  نيااست.  رگذاريتأثبسيار ، یارتزاط یهایسزز و استراتژ یابيبازار یهانيتوسعه کمپ جهت

بررسی تاثير نگرش های مشارکت عمومی بر رفتار خريد ببا   با هدفحاضر  قيتحقلذا . پرداخته است ،کنند  سززرفتار مصرف یبرا یمدل بررسیمنظور به
کبه حجبم    باشدیشهر مشهد م شامل  دانشجويان سطح قيتحق یه آمار. جامعانجام گرفت ی مصرف سزز و پذيرش ارتزاطات سززهاارزشنقش واسط 

ها پرسشنامه اسبتاندارد دوپبا و و   ی داد آور. ابزار جمعنفر به دست آمد  است 483نمونه با استفاد  از فرمول کوکران و به روش غيرتصادفی در دسترس 
رفتبار   ريب کرونزباخ مت   یآلفبا  یبه دسبت آمبد  ببرا    ريکه مقاد ديکرونزاخ استفاد  گرد یآلفا بيپرسشنامه از ضر يیايپا یبررس یبراهمکاران است که 

 يیايب پا دييب تا  79884ارتزاطبات سبزز   رشيپبذ  ريب ، و مت 798.8مصبرف سبزز   یهاارزش ري، مت 798.0 یمشارکت عموم یهانگرش ري، مت  798.0ديخر
عالو   پرسشنامه بود. يیروا دييتا انگريبه دست آمد  ب ريانجام شد که مقاد یدييتا یعامل ليپرسشنامه با استفاد  از تحل يیروا ن،ينپرسشنامه است. همچ

انجبام   Smart Pls وSPSS  افبزار و ببا اسبتفاد  از نبرم    یها به روش معادالت ساختارداد  ليقرار گرفت، جهت تحل دييمورد تأ زيواگرا ن يیروا ن،يبرا
ی هاارزشی مصرف سزز بر رفتار خريد، همچنين هاارزشی مصرف سزز، هاارزشهای مشارکت عمومی بر نگرش نتايج حاکی از آن است که . رفتيپذ

 ريتبأث ی دارد. همچنبين،  مثزتب  ريتبأث مصرف سزز بر پذيرش ارتزاطات سزز و پذيرش ارتزاطات سزز بر رفتار خريد در بين دانشجويان سطح شبهر مشبهد   
ی مصبرف سبزز ببا نقبش ميبانجی      هبا ارزشی رگذاريتأثی مصرف سزز و همچنين هاارزشبا نقش ميانجی های مشارکت عمومی و رفتار خريد نگرش

ی مصبرف سبزز ببه عنبوان مت يبر      هبا ارزشهای مشارکت عمومی و و در نهايت نگرش است. قرارگرفته ديتائپذيرش ارتزاطات سزز بر رفتار خريد مورد 
گردد در راستای تشويق مشتريان به مشارکت در رفتار خريد سزز ببه ايجباد برنامبه و    . پيشنهاد میذاردگیممثزتی بر پذيرش ارتزاطات سزز  ريتأثميانجی 
 گذاری مصرف سزز در جهت تحريک اقدامات سزز صورت گيرد.  های ارزشهمايش
 

 یمشارکت عموم یهانگرش، ديرفتار خر، ارتزاطات سزز رشيپذ ،مصرف سزز یهاارزش های کلیدی:واژه

 

  2  1 مقدمه

حفب   هبا جهبت   تبالش محيطبی و  زيسبت  هبای دغدغبه مروز  ا
در اکثبر   است. در عملکرد افرادترين معيارها زيست يکی از مهممحيط

                                                           
ب استاديار و دانش آموخته کارشناسی ارشد مديريت، گبرو  مبديريت،   ترتيبه -.و  .

 موسسه آموزش عالی عطار، مشهد، ايران  
   (Email: v.hoshyar@attar.ac.ir                     نويسند  مسئول:  -)*

DOI: 10.22067/JEAD.2022.73634.1099 

 کننبدگان مصبرف  محيطبی عمومی زيست نگرشمطالعات گذشته، بر 
 شببدتمرکببز شببد  بببود و توجببه  نببدانی بببه رفتببار خريببد سببزز نمببی

(Johnstone, 2019)سبزز،   ارتزاطبات ان و ارتقا جايگا  . اما با گذر زم
مختلفی کبه باعبب ببروز    به رفتار خريد و عوامل تمرکز توليدکنندگان 

 Nayebzadeh and) پرداختنببدشببد، انببواا ايببن رفتارهببا مببی  

Ghouchani, 2013.)   یموضوع کنند منعکستنها  هنپايداری امروز 
دولتمبردان و   یببرا  یاتيح یبه موضوع لياست بلکه تزد شد شناخته

سزز )ببه   یابيشد  است. امروز  بازار ابانيآن بازار تزعبه و  عموم مردم
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که باعب  ی( به عنوان عاملیابيبازار افتهيعنوان بخش به سرعت رشد 
-یمب  در توليد و بخش کشباورزی  و ارزش افزود  یرقابت تيمز جاديا

کنند  که مصرف یزماندرواقع،  .(Lee, 2009شود. )یم اخته، شنشوند
باز هبم   ،کندیزيست اعالم مخود را در جهت حفاظت از محيط ليتما

. الزتبه در  گبذارد مبی آنهبا   ديب رفتار خر یبر رو کمی ريتاث شيگرا نيا
که دغدغبه   یافرادوجود دارد مزنی بر اينکه  یاز مواقع، شواهد یبعض
ارضبا   یدارنبد، ببرا   یطب يمحسبت يمسبائل ز  ار دربب  یشتريب ليو تما

محصبوالت سبزز دارنبد، وجبود      ديبه خر یشتريب اجيخود احت یازهاين
کنندگان تنهبا  مصرف  نان که، (Talwar et al., 2021) داشته است

هبا  رفتبار  نيب دهنبد کبه ا  یرا بروز می طيمحستيز یهادغدغه یزمان
 و يدر شب  یقابل توجه یو فداکار رييت  ايو  یشخص هایهزينهشامل 

و آنان اطالعات بيشتری در مورد ميزان ارزشبمندی   آنها نزاشد یزندگ
 یفيرابطه ضع عالو  براين،. محيط زيست در زندگی خود داشته باشند

 یهبا افتبه يببا   یدر تضباد روشبن   امر نيا که نگرش و عمل است نيب
مت يرهاست  نيا نيب یال قودهند  اتصکه نشان است گريد قاتيتحق

(Soomro et al., 2020).   شواهد گويای اين حقيقت است که زمبانی
آگبا   زيسبت  کنند  از  گونگی تاثير مصرف آنها بر محبيط که مصرف

 یهبا خود را در جهبت منبافع نسبل    و رفتار شيشد، تالش کرد تا گرا
به عنبوان عامبل   ی شخص یهاازين یاغنا به طوريکه، .قرار دهد ند يآ

و  یطببيمح سببتيمالحظببات زامببا ، مانببدمببی یببباق یديببکلو  هيبباول
ببه موضبوا مصبرف     هيتوجهات اول جادي، باعب ایاجتماع هایآگاهی

. با اين حال، بررسبی  (Nosi, 2020شد  است ) رياخ یهاسزز در سال
زيسبت نقبش   بر روی محبيط  های تجاری آنهاتأثيرات مخرب فعاليت

زيسبت و جامعبه   بسزايی دارد.  راکه، درک و دغدغه در زمينه محبيط 
شود کبه ببر اهميبت    توسعه پايدار می ای به نام منجر به ظهور پديد 

ايجاد رويکرد مثزت و رو به جلو در زمينه کمينه سازی اثبرات مخبرب   
 Mohammadi et)گبذارد  زيست و جامعه، صبحه مبی  بر روی محيط

al., 2020     کننبدگان  (. تحقيقات نشبان داد  ببه طبور کلبی، مصبرف
زيست دارند و تعداد اينگونه رويکرد مثزتی نسزت به محافظت از محيط

های اخير افزايش يافته ولی اين در حالی است که شواهد افراد در سال
رويکبردی در واقعيبت   مزنی بر اين است که تعداد افرادی که با  نين 

 Liobikieneحصول سزز هستند، بسيار کبم اسبت )  به دنزال خريد م

and Bernatoniene, 2017    ای (. اين موضبوا نشبان دهنبد  فاصبله
است که ميان رويکرد مطلوب مصرف کنند  و عمل واقعی خريد وجود 

محيطبی  زيست توان گفت مالحظاتدارد. به همين دليل است که می
نقش کو کی در تصبميم نهبايی خريبد مصبرف کننبد  دارد و مبردم       

 ,Mohrگيرنبد ) خريد خود را ناديد  می محيطیعموماً تأثيرات زيست

در کشور انگلستان صورت گرفت،  770.تحقيقاتی که در سال  (2001
ببه صبورت    از جامعبه آمباری مبورد نظبر     %70نشان داد در حالی که 

مستقيم گرايش خود را جهت خريداری محصبوالت غبذايی ارگانيبک    
از آنها به صورت حقيقی اقدام به خريد اينگونبه   %3اعالم کردند، تنها 

محصوالت نمودنبد. ايبن فاصبله ايجباد شبد  ببين گبرايش مطلبوب         
توان مربوط به کنند  و عمل واقعی خريد محصوالت سزز را میمصرف

دانسبت. ببه    "فاصله گرايش تا عمل سزز"يا  "سززناسازگاری خريد "
تبوان از آنبان ببه عنبوان قشبر      طور مثال در سطح دانشجويان که می

کرد  جامعه يباد کبرد و در حبالی کبه از آنهبا سبطح درک و       تحصيل
محيطی و دانش باالتری مندی بيشتری در زمينه مسائل زيستدغدغه

روی کيفيت زندگی و جامعه از اثرات نوا مصرف و رفتار خريد  آنها بر 
گيبری  در حال زيست خود توقع داشت، بررسی ايبن گبرايش و انبداز    

های زيست محيطی در واقعيت کمبک  ميزان عملی سازی اين نگرانی
شايانی به حصول نتيجه منطقی از بررسی موارد مطروحبه در تحقيبق   

-های مشارکت عمبومی، ارزش پيش رو با مت يرهايی همچون نگرش

ف سزز، پبذيرش ارتزاطبات سبزز و در نهايبت رفتبار خريبد       های مصر
داشت. با توجه به مطالب فوق مسبئله اصبلی تحقيبق بررسبی تباثير      

های مشارکت عمومی بر رفتار خريد مصبرف کننبد  ببا نقبش     نگرش
هبای مصبرف سبزز و پبذيرش ارتزاطبات سبزز در ميبان        واسط ارزش

 باشد.دانشجويان سطح شهر مشهد می

 

 1رفتار خرید

فتار خريد بيانگر عملکرد و واکنش افراد به تزلي ات شرکت است ر
 Croesشبود ) که منجر به خريد و استفاد  آنان از محصول خاص می

and Bartels, 2021      درواقع، تصبميم ببه خريبد مشبتريان ارتزباط .)
خريد نزديکی با نگرش و درک آنان دارد.  راکه، بسياری از رفتارهای 

محيطی و ارزشی که افراد برای محبيط زيسبت   ناشی از نگرش زيست
(. وافبری و  Tandon et al., 2021گيبرد ) قائل هسبتند، شبکل مبی   

ابعبباد ( در پببژوهش خببود تبباثير Waferi et al., 2019همکبباران )
سبزز، کباهش    ي بات تزل سبزز،  يمبت )محصبول سبزز، ق   سزز يابیبازار
فبروش   يبع و ترف يبد ( بر رفتبار خر يکسزز و بازار ارگان يعترف يعات،ضا

به تصوير کشيدند  يلشهروندان اردب یاساس يیکنندگان کاالهامصرف
و نشان دادند که رفتار خريد به محصوالت و تزلي ات سززی که انجام 

حساس نياز و گيرد، بستگی دارد. تصميم و اقداماتی که با توجه به امی
شود و تحبت تباثير هويبت و    قصد خريد محصول و خدمتی انجام می

(. ببا ايبن حبال،    Talwar et al., 2021گيبرد ) تمايل افراد قبرار مبی  
ای که افراد در مصرف و خريد يک کاال دارند، آنان را اشتياق و عالقه

دهبد  ول سوق مبی به سمت خريد و پرداخت هزينه برای کسب محص
(Hosseini and Nowruzi, 2020 .) 

 

 2پذیرش ارتباطات سبز

محيطببی خببود را جهببت القببای توليدکننببدگان شخصببيت زيسببت
                                                           
1- Buying Behaviour 

2- Receptivity Green Communication 



 011     ...مشارکت  یهانگرشهای مصرف سبز و پذیرش ارتباطات سبز در رابطه تحلیل نقش ارزشهوشیار و چاووشی، 

کننبدگان را از طريبق   های سبزز محصبوالت خبود ببه مصبرف     ارزش
برقراری ارتزاط با بازار هبدف را ببه طبرق مختلبا هماننبد تزلي بات       

(. ايبن  Marvi and Shojaei Baghini, 2020انبد ) داد صبورت مبی  
کننبدگان آگبا  از   توجهی از مصبرف رويکرد منجر به رشد قسمت قابل

هبای زيسبت   محصوالت سزز شد. همين مشتريان سزز که از دغدغبه 
انبد،  محيطی بيشبتری برخبوردار هسبتند و ببا انتقادهبای کبه داشبته       

سزز تحت فشار  را جهت توليد هر  ه بيشتر محصوالت توليدکنندگان
(. درواقع، ارتزاط سبزز در جهبت بقبا و    Maniatis, 2016اند )قرار داد 

زيست ببا توجبه ببه عملکردهبای افبراد صبورت       حف  سالمت محيط
زيسبت پبيش   گيرد و استفاد  از انرژی را به سمت پايداری محبيط می
(. در ارتزاطات شکل گرفتبه  Jenila and Jeyachitra, 2021برد )می

شود و رفتار افراد را ببه سبمت   ارزش و اهميت محيط زيست بيان می
دهبد و همبدلی زيسبتی را ببه همبرا       زيست سوق میدوستدار محيط

 (. Mohammadi et al., 2020آورد )می

 

 1های مصرف سبزارزش 

های مصرف سزز، درک مشبتريان از ارزش و جايگبا  مهبم    ارزش
دهد که افراد با ديدگا  احترام ببه  مصرف محصوالت سزز را نشان می

پردازند تا آسيب کمتبری ببه   محيط زيست به استفاد  و خريد سزز می
کننبد   قع، مصبرف (. درواParo et al., 2021محيط زيست وارد شود )

با نگرش زيست محيطی که دارد و نسزت به سالمت محبيط زيسبت   
شود ای برای رفتارها و خريد سزز میاحساس نگرانی دارد و اين انگيز 

(Wang et al., 2021ارزش .)  های مصرف سزز تمايل و تالش افبراد
ر خريبد و رفتبار   د سبت يزطيمحب های محافظبت از  را در جهت ارزش

 Javidi Zargar and Mahmudzadehدهد)مصرفی افراد سوق می

Vashan, 2021کنندگان با سطح باالتر خريد ای که مصرف(. به گونه
و رفتببار آگاهانببه و مسببئوالنه نسببزت بببه ارزشببمندی حفاظببت از     

 (. Qi Wang et al., 2021رند )دا ستيزطيمح

 

 2نگرش های مشارکت عمومی

هايی که منجر رويکرد همراهی و مشارکت افراد در اجرای فعاليت
 Asliطلزد )شود و رفتار متناسب با شرايطی را میبه اهداف خاصی می

Pour et al., 2018زيست و (. زمانی که، افراد جامعه نسزت به محيط
کننبدگان در  شوند، همراهی و همبدلی مصبرف  سالمت آن نگران می

شود. ببه طوريکبه، در رفتارهبای    خريد و نحو  مصرف آنان آشکار می
 doکننبد ) حفاظتی محيط زيست در کنار افبراد ديگبر مشبارکت مبی    

Paço et al., 2018  باور به اينکه حضور فعال در رفتارهای مطبابق .)
گبذارد، اهميبت ويبژ  ای در عملکبرد     زيست تباثير مبی  با حف  محيط

                                                           
1- Green Consumption Values 

2- General Prosocial Attitudes 

 زيست محيطی افراد دارد.  راکه، نگرش مشارکت عمبومی، در راسبتا  
 (. Armaghan, 2018افزايش مصرف زيست محيطانه است )

 

 تشریح مدل مفهومی

( در پژوهش خبود  Rusyani et al., 2021) روسيانی و همکاران
 ی،طب يمح ستيز ینگرانی، طيکه ارتزاط متقابل دانش محبيان داشت 
را ببه   یکنندگان هنبد مصرف ،و کنترل رفتار ادراک شد  نگرش سزز

 زيستيطسازگار با مح ديبه شدت بر رفتار خر وکند یم کيتحر ديخر
 ,.Mirsalimi et alهمچنين، ميرسليمی و همکاران ) .گذاردیم ريتأث

با بررسی نگرش مصرف کنند  نسزت به کشباورزی ارگانيبک    (2016
کننبد  جايگبا    در استان الزرز به اين نتيجه رسبيدند نگبرش مصبرف   

ای در توليد و مصرف محصوالت کشاورزی ارگانيبک دارد. ببدين   ويژ 
اهميبت و ارزش  تر باشبد در  معنی که نگرش مصرف کنند  مشارکتی

( به Dhir et al., 2021) سزز موثر است. عالو  براين، دير و همکاران
بررسی و تاثير نگرش مصرف کنند  بر رفتار خريبد پرداختنبد. در ايبن    

( در تحقيق خود به بررسی Wei et al., 2018) ميان، وی و همکاران
کنندگانی که تمايل و عدم تمايل جهت سانه و مقايسه مصرفشناروان

صرف هزينه برای خريد محصبوالت سبزز دارنبد، پرداخبت. براسباس      
هببای ايببن تحقيببق مشببارکت مشببتری باعببب افببزايش تمايببل يافتببه

حسبينی و  شبود. از طرفبی،   کنندگان ببه پرداخبت بيشبتر مبی    مصرف
با هدف  ( در پژوهشی کهHosseini and Nowruzi, 2020) نوروزی

ببر   تأکيدوری ارزش های مصرف بر رفتار خريد سزز با تئبررسی تاثير 
کنندگان محصوالت سبزز  محيطی مصرفنقش ميانجی نگرانی زيست

هبای  تبوان  نبين گفبت کبه ارزش    انجام دادند که می در شهر تهران
الجببوردی و ز جهببت ديگببر، مصببرف بببر رفتببار خريببد تبباثير دارد. ا 

 "( در پژوهش خود تحت عنبوان  Lajevardi et al., 2021همکاران)
ی محيطی از طريق ارتزاطبات سبزز: ببا ببه کبارگيری      هایآگاهدرک 

محيطی از عوامل  یهایآگاهبه بررسی  "روش کيو در مطالعه تجربی
داشت که  پرداخت و بيانسزز و شاخص سازی از آن عوامل  ارتزاطات

سزز بودن محصبوالت، ايبن   توجه به اهميت و تأثير محوری شاخص 
سزز برخوردارند که  ارتزاطاتاز معناداری و اهميت بيشتری در شاخص 

ها و مديريت  الش ینيبشيتواند در بازانديشی برای پشناخت آنها، می
عبالو  ببراين،    .و تضادهای بالقو  در اين حوز  کباربرد داشبته باشبد   

( در تحقيقی که Jaiswal and Kant., 2018)کانت جايزوال و توسط 
ای دربار  رفتار خريد سزز: با رويکرد ارائه مدلی مفهبومی و ببا مطالعبه   

کنندگان هنبدی انجبام دادنبد ببه ايبن نتيجبه       تجربی بر روی مصرف
وجهی مستقيماً توسط نگرش ت رسيدند که نيت خريد سزز به طور قابل

دوپا و درنهايت، پژوهش  شود.مینسزت به محصوالت سزز هدايت 
ها و ارتزاطبات  ( نشان داد نگرشdo Paço et al., 2018) و همکاران

 راستا با محيط زيست است. سزز بر رفتار خريد افراد تاثير دارد و هم
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 مدل مفهومی پژوهش -1شکل 
Figure 1- Conceptual model of research 

 

 های پژوهشفرضیه

هبای مصبرف سبزز    هبای مشبارکت عمبومی ببر ارزش    . نگرش.
 تاثير معناداری دارد. شهر مشهدسطح  انيدانشجو
شبهر   سبطح  انيدانشجو ديهای مصرف سزز بر رفتار خرارزش ..

 دارد.معناداری  ريمشهد تاث
 انيارتزاطات سبزز دانشبجو   رشيهای مصرف سزز بر پذارزش .4
 دارد. معناداری ريشهر مشهد تاثسطح 
سبطح   انيدانشبجو  ديب رفتار خر یارتزاطات سزز بر رو رشيپذ .3

 دارد.معناداری   ريشهر مشهد تاث
های مصرف سبزز  ارزش های مشارکت عمومی از طريق. نگرش5

 تاثير معناداری دارد. شهر مشهدسطح  انيانشجودبر رفتار خريد 
های مصرف سبزز  های مشارکت عمومی از طريق ارزش. نگرش7

تاثير معنباداری   شهر مشهدسطح  انيدانشجوبر پذيرش ارتزاطات سزز 
 دارد.

ارتزاطات سزز بر رفتار  رشيپذ قيهای مصرف سزز از طرارزش. 0
 .داردمعناداری  ريشهر مشهد تاثسطح  انيدانشجو ديخر

 

 هامواد و روش

 .باشبد مبی  کمّیهای نظر ماهيت از نوا پژوهش از ق حاضرتحقي
نتبايج آن   راکبه کاربردی اسبت     قهمچنين، اين پژوهش يک تحقي

سزب آگاهی  و باشداستفاد  میقابل  مديران سازمان یريزبرای برنامه
  مصرف سزز محصوالت شبد در مشتريان مسئولين از سطح مشارکت 

ببرای   د.کنب مبی را مشخص  رفتار خريد سزز عوامل تأثيرگذار بر نيزو 
در ايبن  اطالعبات   .ها، از فن پيمايش اسبتفاد  گرديبد  جمع آوری داد 

ببرای تبدوين مزبانی    ی اکتابخانبه تحقيق به صورت ترکيزی از روش 
نظری پژوهش با استفاد  از منبابع علمبی داخلبی و خبارجی معتزبر و      

ور در جامعبه مبورد مطالعبه و پخبش پرسشبنامه      روش ميدانی، با حض
 نيب ا یجامعبه آمبار   استاندارد به صورت حضوری به دست آمد  است.

در  کليه دانشجويان مقاطع مختلا که به تعبداد نامشخصبی  پژوهش، 
مورد مطالعه قرار گرفتند. حجم نمونبه ببر اسباس    شهر مشهد هستند، 

 رنفب  483در دسترس  یتصادفغيرو با استفاد  از روش  جدول مورگان
ببرای مناسبب    KMO. بضريدر اين تحقيق، از  آمد  است. دست به

 هبا داد  ببودن  مناسبب  تشخيص و بودن حجم نمونه در جهت تعيين

همبوار  ببين    استفاد  گرديد که مقادير اين ضريبتحليل عاملی برای 
 آيد:است و از رابطه زير به دست می صفر و يک در نوسان

 
ها برای تحليل داد باشد،  5/7کمتر از  KMOکه مقدار درصورتی

 ،باشبد  7/.7تبا   5/7 عاملی مناسب نخواهند بود و اگر مقدار آن ببين 
کبه  امبا درصبورتی    توان با احتياط بيشتر به تحليل عاملی پرداختمی

هبا  های موجود در ببين داد  همزستگیباشد،  0/7 تر ازمقدار آن بزرگ
، مقبدار شباخص   ه. از آنجاکب املی مناسبب خواهبد ببود   برای تحليل ع

KMO  به دست آمد  است، تعبداد نمونبه ببرای تحليبل      7/.88برابر
 نايب  از نمونبه مبورد نظبر در    هاداد  یابزار گردآور. است یکافعاملی 

کبه   اسبت  (7.8.)دوپبا و و همکباران   استاندارد  پرسشنامهپژوهش، 
های ن پرسشنامه، گويهگويه است، بخش اول اي .4بخش و  3شامل 

، بخبش دوم  باشبد می 7مت ير نگرش مشارکت عمومی است که تعداد 

                                                           
1- Kaiser Meyer Olkin 

های مشارکت نگرش

 عمومی
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های مصرف سبزارزش  
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 رفتار خرید

Buying Behaviour 

 

 پذیرش ارتباطات سبز

Receptivity Green Communication 
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 .گويه مربوط به مت ير ارزش های مصرف سزز، بخش سوم  7شامل 
گويه مت ير پذيرش ارتزاطات سزز و بخش  هارم پرسشنامه متشکل از 

نجش سب در . همچنبين،  باشبد میمرتزط با مت ير رفتار خريد  گويه 7.
 ببرای  .اسبتفاد  شبد   قسبمتی  ی تحقيق از طيا ليکرت پبنج هايرمت 

کبه   استفاد  گرديبد  کرونزاخ یآلفاضريب پرسشنامه از  يیايپا بررسی
، 8.0/7رفتبار خريبد   ريب کرونزباخ مت   یآلفا یبه دست آمد  برا ريمقاد

ارزش های مصبرف  ، مت ير 8.0/7های مشارکت عمومی نگرشمت ير 
به دسبت آمبد کبه      884/7ارتزاطات سزز ، و مت ير پذيرش8.8/7سزز

اطمينبان از روايبی    تاييد پايايی پرسشنامه است. به منظور نشاندهند 
رفتبار خريبد    در حوز نظرات خزرگان صوری و محتوايی پرسشنامه، از 

مدل، از بارهای عاملی  تائيدی يیرواجهت بررسی  و  استفاد  شد سزز
 انگريب ب ی،دييب تا یعامل ليحلبه دست آمد  از ت ريکه مقاداستفاد  شد 

اعتزار واگرا يا افتراقبی نسبزتا    ن،يعالو  برا .پرسشنامه بود يیروا دييتا
دو  PLS يک مفهوم تکميل کنند  اسبت و در مبدل سبازی مسبيری    

کر و آزمون بارهبای  الر-معيار برای آن مطرح شد  است: معيار فورنل
از معيبار   گيبری، ی مبدل انبداز   واگرا يیروا، که جهت بررسی عرضی

 نيببب ی نانچببه همزسببتگفورنببل و الرکببر اسببتفاد  گرديببد  اسببت.  
 نييکنبد پبا  گيبری مبی  را انداز  یهای متفاوتهايی که خصيصهآزمون

 ار،يب مع نيطزق ا است.تشخيصی  اياعتزار واگرا  یها داراباشد، آزمون
 یپراکنبدگ  ديب پنهان، با یرهايمت  ريبا سا سهيپنهان در مقا ريمت  کي
طريق  از کار اينخود داشته باشد.  ایپذير مشاهد   نيرا در ب یشتريب

هبا  ساز  بين همزستگی ضرايب مقادير با ساز  هر AVEجذر  مقايسه
 . گرددمی محاسزه

 

 
 های جمعیت شناختی پاسخ دهندگانویژگی -1جدول 

Table 1- Demographic characteristics of the respondents 
 ویژگی های جمعیت شناختی
Demographic characteristics 

 فراوانی
Abundance 

 درصد
Percent 

 جنسیت
Gender 

 مرد
Male 

198 51.6% 

 زن
Female 

186 48.8% 

 سن
Age 

 %43 165 سال 26تا  22

 %35.7 137 سال 31تا  27

 %13 50 سال 36تا  32

 %8.3 32 سال 36بيشتر از 

 مجموع    
Total 

384 100% 

 
 اصبلی  مقادير قطر که داد تشکيل بايد ماتريس يک کار اين برای
 قطبر اصبلی،   پبايين  مقبادير  و هر سباز   AVEضرايب  جذر ماتريس
 نيانگيجذر ماست.  ديگر هایساز  با ساز  هر بين همزستگی ضرايب

از حببداکثر  شببتريب ديببپنهببان با ريبباسببتخراج شببد  هببر مت  انسيببوار
 مباتريس  اين .پنهان مدل باشد یرهايمت  گريبا د ريآن مت  یهمزستگ

آزمبون ببار عرضبی،    است. همچنبين،   شد داد   نشان بخش نتايج در
 در ايبن آزمبون   دهد.میافتراقی را در سطح معرف ارائه  ارزيابی روايی

از بارهبای   بار هر معرف برای هر مت ير مکنبون بيشبتر   درومیانتظار 
، .) بين  مکنبون باشبد   عرضی يا بار آن معرف برای ساير مت يرهبای 

( که نتايج حاصل از آزمبون بارهبای عرضبی در بخبش نتبايج      8...
نمايش داد  شد  است. درنهايت، جهت بررسبی فبرن نرمبال ببودن     

 ليب تحل ف اسبتفاد  شبد.  اسميرنو-ها، از آزمون کولموگروفتوزيع داد 
 smart plsافزار و با استفاد  از نرم یها به روش معادالت ساختارداد 

                                                           
1- Chin 

 .رفتيانجام پذ SPSS 22 و 
 

 نتایج 

نتايج حاصل از ويژگی های جمعيت شناختی پاسب  دهنبدگان در   
 زير نمايش داد  شد  است. جدول

 

 تحلیل عاملی تاییدی

شد  ارائه .جدول در  یريگمدل انداز  یعامل یبارها یبررس جينتا
 است.

 

 اعتبار واگرا

 کرالر-معیار فورنل

برای هر ساز  را  AVE ، جذرجدول زيردر  اعداد روی قطر اصلی
 .دهندنشان می
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تمبام   بررسبی ، در شبود می مشاهد گونه که در جدول فوق همان
آن مت يبر ببا سباير     همزسبتگی هر مت ير از مقدار  AVE مت يرها جذر

مدل انبداز  گيبری    واگرایتوان گفت روايی مت يرها بيشتر است و می
 .شودتاييد می

 

 آزمون بارهای عرضی

 ارائه شد  است. 3جدول در  آزمون بار عرضینتايج 

 
بارهای عاملی متغیرهای تحقیق -2جدول   

Table 2- Factor loads of research variables 

 جهت

Direction 

 بار عاملی
Factor load 

 آماره تی

Amara T 

 ← q1 های مشارکت عمومینگرش
 General Prosocial Attitudes 

0.772 9.558 

  ←q2 عمومیهای مشارکت نگرش

General Prosocial Attitudes 
0.795 11.801 

 ← q3 های مشارکت عمومینگرش

 General Prosocial Attitudes 
0.790 13.266 

 ← q4 های مشارکت عمومینگرش

 General Prosocial Attitudes 
0.687 7.816 

  ← q5 های مشارکت عمومینگرش

General Prosocial Attitudes 
0.614 5.609 

  ← q6 های مشارکت عمومینگرش

General Prosocial Attitudes 
0.666 7.174 

  ← q7 ارزش های مصرف سبز

Green Consumption Values 
0.763 14.483 

 ← q8 ارزش های مصرف سبز

 Green Consumption Values 
0.771 11.301 

  ←q9 ارزش های مصرف سبز

Green Consumption Values 
0.772 11.485 

 ← q10 ارزش های مصرف سبز

 Green Consumption Values 
0.702 12.130 

 ← q11 ارزش های مصرف سبز

 Green Consumption Values 
0.746 12.503 

 ← q12 ارزش های مصرف سبز

 Green Consumption Values 
0.637 8.812 

 ←q13 ارتباطات سبز پذیرش

 Receptivity Green Communication 
0.848 18.186 

  ← q14 ارتباطات سبز پذیرش

Receptivity Green Communication 
0.737 11.008 

 ← q15 ارتباطات سبز پذیرش

Receptivity Green Communication  
0.690 9.500 

 ←q16 ارتباطات سبز پذیرش

 Receptivity Green Communication 
0.649 8/082 

 ← q17 ارتباطات سبز پذیرش

 Receptivity Green Communication 
0.639 6.833 

 ← q18 ارتباطات سبز پذیرش

 Receptivity Green Communication 
0.618 6.934 

  ← q19 ارتباطات سبز پذیرش

Receptivity Green Communication 
0.735 10.311 
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  ← q20 ارتباطات سبز پذیرش

Receptivity Green Communication 
0.703 9.007 

  ← q21 ارتباطات سبز پذیرش

Receptivity Green Communication 
0.842 17.817 

  ← q22 رفتار خرید

Buying Behaviour 
0.654 8.970 

  ← q23 رفتار خرید

Buying Behaviour 
0.678 7.565 

 ← q24 رفتار خرید

Buying Behaviour  
0.859 29.317 

  ← q25 رفتار خرید

Buying Behaviour 
0.597 6.788 

  ← q26 رفتار خرید

Buying Behaviour 
0.603 6.341 

 ← q27 رفتار خرید

Buying Behaviour  
0.821 26.260 

 ← q28 رفتار خرید

Buying Behaviour  
0.849 21.583 

  ← q29 رفتار خرید

Buying Behaviour 
0.816 14.552 

  ← q30 رفتار خرید

Buying Behaviour 
0.702 11.012 

 ← q31 رفتار خرید

Buying Behaviour  
0.617 6.787 

 
 

 روش فورنل و الرکر -3جدول 
Table 3- Fornell and Larker method 

  
 رفتار خرید

 Buying 

Behaviour 

 نگرش 

 عمومی مشارکت

 General Prosocial 

Attitudes 

 هایارزش

 مصرف سبز 
Green Consumption 

Values 

 پذیرش 

 سبز ارتباطات

 Receptivity Green 

Communication 
  رفتار خرید

Buying Behaviour 

 

0.727       

 های مشارکت عمومینگرش
 General Prosocial 

Attitudes 

0.409 0.724     

 ارزش های مصرف سبز
Green Consumption 

Values 
 

0.700 0.373 0.733   

 ارتباطات سبز پذیرش
Receptivity Green 

Communication 

  

0.526 0.622 0.351 0.722 

 
 
 
 



 1041بهار ، 1، شماره 63، جلد نشریه اقتصاد و توسعه کشاورزی     011

 سازه های انعکاسی آزمون بار عرضی واگرایروایی  -4 جدول
Table 4- Divergent validity of reflective structures of transverse load test 

  
  رفتار خرید

Buying behaviour 
 

 نگرش 

 مشارکت عمومی
 General porosocial attitudes 

 ارزش های

 مصرف سبز 
Green consumption values 

 

 پذیرش 

 سبز ارتباطات

 Receptivity green communication 

 
q1 0.326 0.772 0.276 0.502 
q2 0.304 0.795 0.307 0.449 

q3   0.296 0.790 0.315 0.436 
q4 0.318 0.678 0.273 0.413 
q5 0.256 0.614 0.209 0.485 
q6 0.279 0.666 0.216 0.452 
q7 0.501 0.221 0.763 0.221 
q8 0.527 0.358 0.771 0.338 
q9 0.603 0.290 0.772 0.293 

q10 0.489 0.274 0.702 0.254 
q11 0.508 0.282 0.746 0.266 
q12 0.434 0.186 0.637 0.132 
q13 0.414 0.506 0.263 0.848 
q14 0.415 0.512 0.304 0.737 
q15 0.342 0.493 0.247 0.690 
q16 0.395 0.435 0.280 0.649 
q17 0.314 0.395 0.182 0.639 
q18 0.283 0.410 0.160 0.618 
q19 0.404 0.377 0.294 0.735 
q20 0.395 0.426 0.234 0.703 
q21 0.417 0.483 0.272 0.842 
q22 0.654 0.265 0.497 0.288 
q23 0.678 0.339 0.494 0.412 
q24 0.859 0.356 0.600 0.456 
q25 0.597 0.255 0.486 0.298 
q26 0.603 0.243 0.407 0.341 
q27 0.821 0.310 0.599 0.400 
q28 0.849 0.377 0.575 0.469 
q29 0.816 0.312 0.552 0.437 
q30 0.702 0.250 0.448 0.395 
q31 0.617 0.231 0.371 0.279 

 

 برازش مدل بیرونی

 رسد. یپژوهش م ینوبت به برازش مدل ساختار یرگيانداز  هایبرازش مدل یپس از بررس
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 یحداقل مربعات جزئ کیتکنبا پژوهش  یمدل کل -2شکل 

Figure 2- General research model with partial least squares technique 
 

 
 مدل کلی پژوهش با تکنیک بوت استراپینگ tآماره  -3شکل 

Figure 3- Statistics of the general model of research with bootstraping technique 
 

 آزمون کلی کیفیت مدل ساختاری

 (GOF) .ببرازش  نکويی( شاخص 775.تنن هاوس و همکاران )
ببرازش را   یاند. مبالک کلب  نمود  یبرازش مدل معرف یبررس یرا برا
 و .یاشبتراک  ريمقباد  نيانگيب م یهندسب  نيانگيب توان با محاسبزه م می

                                                           
1- Goodness of fit 

2- Communality 

، 7/.7 ريمقباد برای ايبن شباخص،    به دست آورد. (𝑅2ضريب تعيين )
 .شد  است ايتوص یمتوسط و قو ا،يضع بيبه ترت 47/7و  5/7.
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 𝑹𝟐مقادیر اشتراکی و  -5 جدول
2Common values and R  -Table 4 

 متغیر
Variable 

 ریمقاد

 یاشتراک
Shared 

values 

𝑹𝟐 

 رفتار خرید

 Buying Behaviour 
0.528   0.580 

 های مشارکت عمومینگرش
 General Prosocial Attitudes 

0.524               - 

 های مصرف سبزارزش
Green Consumption Values 

0.538 0.139 

 ارتباطات سبز پذیرش

 Receptivity Green 

Communication 
0.522 0.123   

 

 بحث

نگببرش دارد کببه نتببايج حاصببل از تاييببد فرضببيه اول بيببان مببی
اين نتبايج ببا    دارد. ريمصرف سزز، تاث یهابر ارزش یعموم یمشارکت

(، دوپبا و و همکباران   43..نتيجه تحقيق مير سبليمی و همکباران )  
تبوان  نبين بيبان    باشد. در تزيين اين نتايج مبی ( هم راستا می7.8.)

داشت که، برای افزايش پذيرش محصوالت سزز در بين دانشبجويان،  
زيسبت  های مشارکت عمومی در راسبتا حفب  محبيط   الزم است زمينه

ببه   ببا  تواننبد می رويه اين ت يير برای بنابراين، بازاريابان فراهم گردد 
 سباير  يبا  ورزشبی  هبای ستار  گران،بازي مانند عقيد  رهزران کارگيری

 محصبوالت  از اسبتفاد   درببار   هایسخنرانی برگزاری و مشهور افراد
 اختيبار  در را مهمبی  اطالعبات  زيسبت، محبيط  از حفاظبت  جهت سزز

 خريبد  ببه  را آنهبا  تمايل خود به نوبة امر اين. دهند قرار کنند مصرف
 دهد.را افزايش می سزز محصوالت

 یهبا ارزشدارد کبه  تاييد فرضبيه دوم بيبان مبی   نتايج حاصل از 
ايبن نتبايج ببا نتيجبه تحقيبق       دارد. ريتباث  د،يمصرف سزز بر رفتار خر
راسبتا  ( هبم 7.8.(، دوپبا و و همکباران )  ..7.روسيانی و همکاران )

توان  نين بيان داشبت کبه، ارزش و   باشد. در تزيين اين نتايج میمی
ببرای محبيط زيسبت در    نگرش زيست محيطی و اهميت قائل شدن 

رفتار خريد و تصميم به استفاد  از محصوالت سزز در بين دانشجويان 
شببود کببه در راسببتای توسببعه شببهر مشببهد تبباثير دارد. پيشببنهاد مببی

محصوالت سزز و تاثير بر قصد خريد سزز در بين دانشجويان و اقشبار  
هبای جامعبه مصبرف کننبد  در     مختلا مبردم، الزم اسبت ببه ارزش   

 برای توانندبازاريابان شرکت می توليد محصوالت توجه شود. طراحی و
 دربببار  کننببد مصببرف آگبباهی افببزايش و سببزز محصببوالت معرفببی

 هبای کمپبين  زيسبت، محيط از حفاظت منظور به سزز خريد پيامدهای
 از کننبد  مصرف اخالقی تعهد طريق اين از و کنند طراحی را تزلي اتی
 .دهند افزايش را زيستمحيط

 یارزش هبا دارد کبه  نتايج حاصل از تاييد فرضيه سوم بيبان مبی  
 جبه يببا نت  جينتبا  نيا دارد. ريسزز، تاث ارتزاطات رشيمصرف سزز بر پذ

در تزيبين ايبن    .باشبد یراستا م( هم7.8.دوپا و و همکاران ) قيتحق
راستا توان  نين بيان داشت که، ارزش و نگرش مصرفی همنتايج می

بقا طزيعت، در ارتزاطاتی که در جهت ايجاد فرهنگ با محيط زيست و 
دوستدار زيست محيطی است، در بين دانشجويان شبهر مشبهد نقبش    

شود در راستا توسعه و ارائه محصوالت سبزز  بسزايی دارد. پيشنهاد می
 کنندگان ناديد  گرفتبه نشبود   های مصرفدر ميان دانشجويان، ارزش

ی مصرفی نزاشد، ديبدگا  منفبی   هازيرا در صورتی که مطابق با ارزش
 قصبد  افبزايش  ببرای  گبردد. همچنبين،  نسزت به محصول ايجاد مبی 

 ارتزاطات از توانندمی بازاريابان سزز، محصوالت خريد به کنند مصرف
...( و اينترنت مجالت، تلويزيون،) مختلا هایکانال طريق از بازاريابی

 ببه  نسبزت  زبت مث نگبرش  فراخبوانی  و محصول هایپيام انتقال برای
 .کنند استفاد  سزز محصوالت

 رشيپبذ دارد کبه  نتايج حاصل از تاييد فرضبيه  هبارم بيبان مبی    
اين نتبايج ببا نتيجبه تحقيبق      دارد. ريتاث د،يسزز بر رفتار خر ارتزاطات

باشد و با تحقيق دوپبا و و  راستا می( هم377.الجوردی و همکاران )
توان  نين تزيين اين نتايج میباشد. در راستا نمی( هم7.8.همکاران )

کننبدگان سبزز، الزم   بيان داشت که، برای تاثير بر قصد خريد مصبرف 
های الزم برای پذيرش بيشتر اين محصبوالت در ببين   است که زمينه

دانشجويان و اقشار مختلا مردم ايجاد گردد تا مصبرف کننبدگان ببه    
خريبد   با شناخت کامل نسبزت ببه محصبول، اقبدام ببه      خوبی بتوانند

 هایپيام ايجاد طريق از بازاريابان و هاسازمان مديران. محصول نمايند
 درببار   آموزشبی  هبای دور  برگزاری  نينهم و دهند آگاهی تزلي اتی
 درببار   را جامعه افراد نگرش توانندمی زيستمحيط از حفاظت اهميت
 از. دهند ت يير مهم اين تحقق منظور به سزز محصوالت خريد مزايای

 محصبوالت  خريبد  ببه  تمايل برای مطلوب نگرش ايجاد تنها که آنجا
 در را نفسی اعتماد به توانمی دانش افزايش با بود، نخواهد کافی سزز
 خريبد  ببا  توانبد مبی  شبرايطی  هر در فردی هر بداند تا کرد ايجاد فرد

 ببا . باشبد  داشبته  زيسبت محيط حف  در مهمی سهم سزز، محصوالت
 ايبن  تبوان مبی  مکبان  و قيمبت  نظبر  از محصبول  به دسترسی آسانی

 .کرد تقويت فرد در را احساس
هبای  دارد کبه نگبرش  نتايج حاصل از تاييد فرضيه پنجم بيان می

تاثير ، بر رفتار خريدهای مصرف سزز ارزش مشارکت عمومی از طريق
(، وی و 7.8.اين نتبايج ببا نتيجبه تحقيبق کانبت و جبايزوال )       .دارد

توان  نين باشد. در تزيين اين نتايج میراستا میم( ه7.8.همکاران )
کنند  باعب مصرف یهایمحصول و نگران یهايژگیوبيان داشت که، 

در نسل  یاجتماع یآگاه يشو افزا یبهزود اطالعات مربوط به سالمت
آنهبا ببه پرداخبت     يلتما يشکه به نوبه خود باعب افزا شودمیهزار  

 .شبود مبی سبزز   محصبوالت آنها از  يددفعات خر يشمازاد و افزا یبها
تحقيق حاضر نشان داد آگاهی از سالمتی، دانش، هنجباری ههنبی و   
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قيمت بر نگبرش مصبرف کننبد  نسبزت ببه محصبوالت سبزز تباثير         
گذارد. به هرحال نيت خريد نسزت به محصوالت سزز تحبت تباثير   می

ی( هسبت.  قابليت دسترسب ) اين  هار عامل به اضافه يک فاکتور ديگر
خريد همچنبين ببر روی رفتبار     دهد که اين  هار برگنتايج نشان می

اما نگرش و نيت خريد نقبش واسبطه در    گذارند خريد واقعی تاثير می
سبن،  )جمعيبت شبناختی    -خريد دارند. عالو  بر اين عوامل اجتماعی

 گذارند.تحصيالت، درآمد( بر روی رفتار واقعی تاثير می
هبای  دارد کبه نگبرش  د فرضيه ششم بيان مینتايج حاصل از تايي

های مصرف سزز بر پذيرش ارتزاطات مشارکت عمومی از طريق ارزش
توان  نبين بيبان داشبت کبه،     تاثير دارد. در تزيين اين نتايج می، سزز

زيست در حال افزايش است و گرايش افراد به مزاحب حمايت از محيط
، گرم شدن کر  زمين، زيستیهای محيطعواملی  ون افزايش آلودگی

مشکالت دفع ضايعات، سوراخ شدن اليه اوزون، آلودگی مواد غبذايی  
و در نتيجببه آن افببزايش فشببارهای اجتمبباعی در گسببترش دغدغببه  

های مصرف سزز در راسبتا کباهش   کنندگان و آشنايی با ارزشمصرف
تبوان گفبت، در  نبين    اثرات مخرب فوق شد  است.  در نتيجبه مبی  

شبوند کبه   هايی موفق به فروش محصوالت خود میشرايطی سازمان
عالو  بر توليد محصبوالت سبزز، در راسبتا افبزايش آگباهی و ايجباد       

های مشارکت عمومی از طريق ارتزاطات سزز اقدامات مبؤثری  نگرش
 داشته باشند.

هبای  ارزشدارد کبه  نتايج حاصل از تاييد فرضيه هفتم بيبان مبی  
 .تباثير دارد ، ديت سزز بر رفتار خرارتزاطا رشيپذ قيمصرف سزز از طر

 تبوان  نبين بيبان داشبت کبه، ببرای توسبعه       در تزيين اين نتايج می
کنندگان بايد بر روی افزايش دانبش،  های خريد سزز بين مصرفزمينه

هبای زيسبت   رسانی در سطح جامعه کار کبرد.  نگرانبی  آگاهی، اطالا
شبد  اسبت تبا     باعب مردم محيطی در بين دانشجويان و الزته  عموم

عمل کننبد و   خودآگاهانهکنندگان برای اتخاه تصميمات خريد مصرف
. کننبد نمیآسيزی وارد  زيستمحيطی را انتخاب کنند که به التمحصو
عات احتيباج دارنبد.   الکنندگان برای اتخاه اين تصميمات به اطمصرف
خبود از   رفتار خريبد کنندگان در مصرف شودمیباعب  اطالعاتکمزود 

های سزز خودداری کننبد و در خريبد خبود سسبت     کردن ويژگی يکی
و از طريق ارتزاطات سزز ببه   عات بايد قابل درک باشندالاط اين شوند

مصرف کنند  به بهترين شکل جهت مرتفع کردن اين دغدغه منتقبل  

 . گردد
های مشارکت عمومی نگرش پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثير

هبای مصبرف سبزز و پبذيرش     ارزشبر رفتار خريبد ببا نقبش واسبط     
-ارتزاطات سزز در بين دانشجويان شهر مشهد گرفت. به طور کلی می

های مشارکت عمبومی ببه طبور مسبتقيم و     توان نتيجه گرفت نگرش
غيرمستقيم بر رفتار خريد دانشجويان شهر مشهد تباثير دارد. درواقبع،   

و  گيبرد های عمومی که از مشارکت اجتماعی افراد نشبات مبی  نگرش
کند که در رفتار و تصميماتی هايی برای مصرف کنند  ايجاد میارزش

کند، سهم بسزايی دارد.  راکبه، تقاضبا و   که در هنگام خريد اتخاه می
خريد مصرف کنند  در توليد و توسعه محصوالت سبزز نقبش مهمبی    

راستا با محيط زيست اسبت. ببا   دارد و بازتابی در توسعه کشاورزی هم
هبا  يرگذاری ارتزاطاتی که در جهت پرورش و رشد نگرشاين حال، تاث

ای در رفتار گيرد، جايگا  ويژ و ارزش های زيست محيطی صورت می
 خريد سزز مصرف کنند  دارد.  
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