
 955تا  935، از صفحه 0911بهار و تابستان ، 01 ، شماره01 زیست، سالهای محیطپژوهش

 

 زیستیمحیطهای مالحظه نقش دغدغه ،و تصمیم خرید تصویر نظریه
 

 

 
 3نیما سلطانی نژاد ،2، نیلوفر دی دری خمسه مطلق1*مرتضی سلطانی

 
  ، ایرانری، پردیس فارابی دانشگاه تهرانمدیریت و حسابدا، دانشکده استادیار، مدیریت بازرگانی 1

 تهران، ایراندانشگاه  ،پردیس فارابی ،مدیریت بازرگانی ،کارشناس ارشد 2
  ، ایراندانشجوی دکتری، مدیریت بازرگانی، پردیس فارابی، دانشگاه تهران 3

 
 (11/10/1312: تاریخ تصویب: 22/11/1316)تاریخ دریافت: 

 
 

 چکیده
ها و اهداف محیطی، با مالحظه نقش ارزش های نظریه تصویربراساس مولفه مشتریتصمیم خرید و تبیین ی هدف این پژوهش بررس

در سطح شهر تهران  مصرف بارکظروف ی کنندگانمصرف. جامعه آماری این پژوهش استولیت اجتماعی و اثربخشی ادراک شده ئمس
ها از تحلیل داده و در تجزیه .شد انجامنمونه  211یری تصادفی ساده با حجم گها در این پژوهش با روش نمونهآوری داده. جمعهستند

 سه به وابسته دیخر میتصم ها نشان دادیافتهاست.  شده استفاده (PLS)ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی  هایهی معادلسازمدل
رویکردهای  هیاراکه در پی  ی تولیدکننده محصوالت سبزهاکتشر و است)تصویر ارزشی، تصویر آرمانی و تصویر استراتژیک(  ریتصو

ها حاکی از همچنین یافتهی خود در نظر بگیرند. هایاستراتژاین تصاویر را در استفاده از  توانندیمهستند  کنندگانمصرفجدیدتر در جلب 
 .استشده بر تصویر آرمانی شی ادراک اهداف محیطی و اثربخ تاثیرهای محیطی بر تصویر ارزشی و ارزش تاثیر

 
 

 

 

 

 

 ادراک شده یاثربخش ی،طیاهداف محی محیطی، هاارزش، اجتماعی تیمسئول ،تصمیم خرید ،تصویر نظریه: هاهواژکلید

 
 
 
 

 

 

 
 Email: Mortezasoltanee@ut.ac.ir * نویسنده مسئول:

mailto:Mortezasoltanee@ut.ac.ir


 0911بهار و تابستان ، 01 ، شماره01 زیست، سالهای محیطپژوهش  933

 سرآغاز
رفاه جامعه و تالش  شیو افزا دیجد یصوالت مصرفبا ظهور مح

 تیحساس ،گرفتن از رقبا یشیپ یبرا هاسازمان شتریهرچه ب
است.  آمدهبه وجود  زیستیمسایل محیطنسبت به  یشتریب

 یریگمیتصم یبرا یمدل کل کیکه  می دهدنشان  قاتیتحق
 کهنیا .داردن جودو ستیزطیمحو مسئوالنه در برابر  یاجتماع

بوده  بحث موردهمواره  رندیگیم میچگونه تصم کنندگانرفمص
قرار  یبررس موردو  ییرا شناسا یاریاست و محققان عوامل بس

 (Amirshahi et al., 2010). اندداده

کننده های رفتار مصرفتالش علم بازاریابی بر این است که شیوه
 مصرف (Jazani et al., 2009).قرار دهد  تاثیررا تحت 

 را اقداماتی مجموعه خدمت، یا محصول یک خرید برای ندگانکن
 از پس هاآن. کنندطی می گیریتصمیم فرایند طی یک
 براساس و پردازندمی اطالعات آوریجمع به خود، نیاز تشخیص

 اقدام نهایت در و کرده ارزیابی را خرید هایگزینه اطالعات، این
 (Jalilian et al., 2011). کنندمی گیریتصمیم به

 و گیرندمی شماریبی خرید تصمیماتهر روزه  کنندگانمصرف
 شمار به بازاریابی هایتالش مرکزی و اصلی هنقط خرید تصمیم

 بزرگ هایشرکت از بسیاری موشکافانه و دقیق مطالعات. رودمی
 این به پاسخ راستای در کنندگانمصرف خرید هایتصمیم روی

 کجا از خرد،می چه کنندهمصرف که است اساسی یهاسؤال
 کندمی خرید چرا و زمانی چه مقدار، چه و چگونه خرد،می

.(Mohsenin et al., 2012) 
گیری بسیار ها و شرایط حاکم بر تصمیمدرجه اهمیت تصمیم

یتی که قرار دارد اقدام به . هر فردی در هر موقعاستمهم 
ده و وسیع دامنه تصمیمات بسیار گسترکند و گیری میتصمیم

گیری ممکن است با اهمیت باشد و یا از اهمیت است. تصمیم
 کنندگانمصرف .(Oke et al., 2015)کمتری برخوردار باشد 

اغلب مجبور به اخذ تصمیماتی هستند که بار ارزشی دارند و این 
 نعنوابه. کشدیمرا به چالش  هاآناصول و اعتقادات  هاتصمیم

ی که از تعهد و مسئولیت اجتماعی قوی کنندگانمصرف، مثال
رفتار کلی  تاثیرمحیطی برخوردار هستند همواره مسایل نسبت به 

و  ستیزطیمحرا بر  کنندیمشرکتی که از محصوالت آن خرید 
. (Hair et al., 2010)گیرند یم در نظرسالمت کلی جامعه 

است که چه  گرفتهنجامای زیادی پیرامون این مطلب هاژوهشپ
 تاثیرهنگام خرید  کنندگانمصرفعواملی بر تصمیمات 

قیمت، کیفیت،  کنندهمصرفی سنتی رفتار هانظریه. گذارندیم

را بر  دستنیازای و ظاهر محصول، برند و عواملی بندبسته
تحقیقات اندکی  ،اما .انددانستهموثر  کنندهمصرفتصمیم خرید 

است که سیستم باورها و اعتقادات  گرفته انجام بارهنیا در
ورای عناصر سنتی  -ی بر تصمیم خرید او تاثیرشخصی فرد چه 

 خواهد داشت؟  -در تصمیمات خریدموثر 
تحلیل  هاآنتصمیم، بین تصمیماتی که محرک  نظریهبر طبق 

و اصول  قواعداساس منفعت است و تصمیماتی که بر -هزینه 
 ( ,Bakewell & Mitchellشدل شخصی هستند باید تمایز قای

.(2006 (Irwin & Spira, 1997)  تصمیماتی که بستری
و نتیجه گرفتند که  انددادهقرار  مطالعه مورداخالقی دارند را 

 هاآنمحققان باید باورهای اخالقی مردم را در تصمیمات خرید 
 قرار دهند.  موردتوجه

 درک برای تالش و نیست ایساده موضوع کنندهمصرف رفتار
 مدیران هایفعالیت مهمترین در زمره کنندگانمصرف رفتار

و  کنندهمصرف هایویژگی مطالعه امروزه .گیردقرار می بازاریابی
کند تا برای خرید کننده چه مسیری طی میاینکه مصرف

کننده ممکن گیری کند و درک اینکه مصرفتصمیم محصوالت
ن اعتقادات و باورهایش حاضر باشد نشد دارخدشهاست به خاطر 

شرکتی را که به  تیفیباکپول بیشتری بپردازد یا کاالی 
 رفتارهای درک زند خریداری ننماید برایآسیب می ستیزطیمح

 (,Shahriar & Makkizadeh است اهمیت زحای بسیار خرید

تصاویر ذهنی  توانند با اگاهی ازبازاریابان و مدیران می، 2012)
 خریدی شخصی رفتار هاارزشباورها و  تاثیرو  کنندگانمصرف
 کنند. معطوف هدف بازار به را خود هایتالش

ی سنتی رفتار هانظریهتناسبی با  زیستیمحیطتوجه به ابعاد 
رفتارهای خرید نیازمند نوع درک این  .ندارد کنندهمصرفخرید 

ید و اصول و عقا هاارزشکه بر  استچارچوب مفهومی نوینی 
تصویر ابزاری  نظریهورزد.  دیتأکهنگام خرید  کنندگانمصرف

ی در شرایطی است که ریگمیتصمسودمند برای توصیف فرایند 
 .(Waas et al., 2014) باید تصمیمات ارزش محور اخذ شوند

ها، )ارزش نظریه تصویر (Nelson, 2004)برای اولین بار 
کنندگان ری مصرفگیها( را در زمینه تصمیماهداف، استراتژی

 هیظرن یبا بررساساس پژوهش حاضر  بر این. بررسی نمود
کننده سؤاالت است که مصرف نیپاسخ به ا افتنی یدر پ ریتصو

را اخذ کند، چه  دیخر میتا تصم کندیم یرا ط یریچه مس
 نیبر ا یمسایل و چه  بنددینقش م یدر ذهن و یریتصاو
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را در  اتیادب خاصطور پژوهش به نیا است. گذارتاثیر ریتصاو
 یدهسازمان درک یبرا یعنوان راهبه ریتصو نظریه نهیزم

و  یاجتماع تیمسئول عنوانبهی الهادر حضور مس خرید میتصم
  خواهد کرد. یبررس های محیطیدغدغه

 

 نظری تحقیق  مبنای
 معرفی نظریه پایه تحقیق

هی که فرد ی فرد )جایگااند از بازسازی گذشتهتصاویر عبارت
ها و آرزوهای فرد برای آینده پیشتر داشته است( و آرمان

، هر گرید انیب بهخواهد به آن برسد(. )جایگاهی که فرد می
 آنچهخود ) تصویری مشتمل بر دیدگاه فرد نسبت به خود، گذشته

 خواهدیمفرد دوست دارد و  آنچهخود ) آینده پیشتر بوده است( و
تالشی  را تصویر نظریه (Mitchell et al., 1986)شود( است. 

 تاثیر در جهت نشان دادن نقش چنین تصاویر و اهداف و نحوه
 نمایندمعرفی میگیری فرد و سازمان ها در تصمیمآن

Rezaeian et) (al., 2006. 
سه ساختار  رندگانیگمیتصمکه  دینمایمتصویر فرض  نظریه

تصمیماتشان دارند. این  دانشی متفاوت برای تفکر درباره
 شانیقیتحقکه کار  (Miller et al., 1960)اختارها طبق نظر س

 ,Moor) شوندیماست، تصویر نامیده  نظریهاین  بخشالهام

2015.) 
که به اصول فرد  شودیمنخستین تصویر، تصویر ارزشی نامیده 

مرتبط است. در حقیقت بایدها و نبایدهای رفتاری  رندهیگمیتصم
ند که معیاری برای سنجش درستی یا نادرستی تصمیمات هست

 (.Moor, 2015) باشندیم
تصویر دوم تصویر آرمانی نام دارد. این تصویر به امیدهای 

او قصد دارد به آن دست یابد مربوط  آنچهو  رندهیگمیتصم
 ,Liu) عینی، رویدادی یا انتزاعی باشند توانندیم. اهداف شودیم

 رندهیگمیتصممدنظر  لآهدیاقیقت آینده آرمان در ح (.2017
 ,Sreejesh)است. حرکت از وضع موجود به وضع مطلوب 

2015.) 
و  هاطرحتصویر سوم، تصویر استراتژیک است. این تصویر به 

در  شدهمشخص یی اشاره دارد که برای رسیدن به اهدافهابرنامه
یی هاتیفعالتصویر آرمانی الزم هستند. هر طرح توالی انتزاعی 
 رندهیگمیتصماست که به مقصود نهایی و آینده مطلوب مدنظر 

و  شودیمتاکتیک تشکیل چند . هر طرح خود از شودیممنجر 
 هاکیتاکت .دارند عهدهی آینده را به نیبشیپوظیفه  هاطرح

ها )که منظور تسهیل اجرای برنامهعملیات خاصی هستند که به
اهداف انجام  یسوشرفت بیشتر بهحالت انتزاعی دارند( درجهت پی

  (.Shahriar & Makkizadeh, 2012) رندیپذیم

 
 و الگوی مفهومی پژوهش ها توسعه فرضیه 

را توضیح  شده اتخاذچرایی یک تصمیم  عموماتصویر ارزشی 
. برداردکلی را در  نسبتا یهاارزش. این تصویر، اصول و دهدیم

 یادهیچیپ یهایریگمیاز تصم یخوب ینمونه یاجتماع تیمسئول
. دینتوانسته است به آن پاسخ بگو یسنت میتصم هیاست که نظر

به این صورت  تواندیمیک تعریف از مسئولیت اجتماعی کلی 
باشد: همانند یک عضو جامعه، من ملزم به حفظ و بهبود خوب 

اجتماعی، فرد  یریپذتیمسئولبودن کلی جامعه هستم. با افزایش 
تایج گسترده رفتار را شناسایی کند تا مسئولیت نیز مایل است ن

متضاد را  یهاالزامخود نسبت به دیگران را تشخیص داده و 
 Zhou) برای ارضای این اعتقادات شرعی و اخالقی تطبیق دهد

& Qin, 2017.)  
به این صورت  توانیمدیگر تصویر ارزشی را  تیبااهمبخش 

فردی، محیطی پاک  یهاارزشبیان کرد: در مقایسه با سایر 
 ,Rokeach)که  گونههماناست.  تیبااهم نسبتاًبرای من 

اصلی است.  یهاارزشاین مقایسه با سایر  کندیمبیان  (1968
اصلی راکیچ بر خود شخص متمرکز بود  یهاارزشاگرچه بیشتر 

، یک زندگی موفق(، برخی جانیپره)مانند شادی، زندگی 
)مانند  شدیمد جامعه را نیز شامل در ارتباط با دیگر افرا هاارزش

یک محیط  که آنجا ازعدالت، صلح جهانی، امنیت خانوادگی(. 
افراد برای یک هدف مشترک بستگی دارد،  یهاتالشپاک به 

 مورداصول مسئولیت اجتماعی  ترمهمجلوه  عنوانبه تواندیم
تر به به بایدهر فرد  یهاتیفعالقرار گیرد )اعتقاد به اینکه  یبررس

، این دو بعد رونیا از (Liu, 2017) شدن جامعه کمک کند(
به ایجاد تصویر  بایدمحیطی(  یهاارزشاجتماعی و  تیمسئول)

 بیانجامد. یتریقوارزشی 
تصویر ارزشی ی بر داریمعن تاثیرمسئولیت اجتماعی . 1فرضیه 

 دارد.
 تصویر ارزشیی بر داریمعن تاثیری محیط یهاارزش. 2فرضیه 

 .دارد

، یریگمیتصمقدرت تصویر آرمانی و اثرات متعاقب آن بر فرآیند 
در مورد یک  هاآناساسی افراد و نگرانی  هایتابعی از ارزش

، ایجاد هدف آرمانی خاص، گرید عبارت به .زمینه خاص است
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 با قوی یمانند محافظت یا بهبود محیط، به تصویر ارزش
 یهاارزشو  کنندهمصرفاصل مسئولیت اجتماعی  درنظرگرفتن
 هایهمطالع (.Sreejesh, 2015) مرتبط استمحیطی 

(Fabrega et al., 2009)  نیز بیانگر این امر است که مصرف
هستند به  و حساس کنندگانی که نسبت به محیط زیست مطلع

  .ار با محیط زیست تحریک خواهند شدسوی رفتار خرید سازگ
 آرمانیتصویر ی بر داریمعن تاثیرتصویر ارزشی قوی : 3فرضیه  

 .دارد
 یهاینگران) ستیزطیمح در ارتباط با کنندهمصرفاهداف کلی 

 بازیتصویر آرمانی  گیرینقش ویژه ای در شکل(، زیستیمحیط
 ل خاصیدانش مسادهد تحقیقات نشان می. کندیم

منابع  یگذاراشتراک، افتیرفتارها مثل باز یبه برخ زیستیمحیط
مرتبط است. دانش درک  در مصرف آب ییوجصرفهو  ابیکم

 یهاینگران تالقیاز  یتابع یطیمحمسایل کننده از مصرفشده 
 ترجالباست.  کنندهمصرف شده ادراک یاثرگذارو  زیستیمحیط

شده و  یطیمح یهاینگرانمنجر به  ستیزطیمحکه دانش  نیا
 (.Hair et al., 2010) کندیمبا آن رشد 

 .دارد آرمانیصویر ی بر تداریمعن تاثیرحیطی م : اهداف0فرضیه 
این اعتقاد است که تالش هر  تاثیرقدرت تصویر آرمانی، تحت 

. این اعتقاد، تحت عنوان اثربخشی موثر استمساله فرد، در حل 
 شده ادراک. اثربخشی شودیمشناخته  کنندهمصرفدرک شده 

فداری طر یرفتارهامستقیم برخی  ینیبشیپبرای  کنندهمصرف
، کنندهمصرفاثربخشی درک شده . مفید است ستیزطیمحاز 

مانند تمایل به  فرد یزیستهای محیطو رفتار هاینگرانارتباط بین 
را تعدیل  ستیزطیمحپرداخت باالتر برای محصوالت سازگار با 

این احتمال وجود دارد که اثربخشی درک شده  کند.می
شرایط را  تواندیمامات هر فرد اقد کهنیا اعتقاد به -کنندهمصرف

، رفتار متعاقباًد که تصویر آرمانی را شکل ده -بهبود دهد
 .(Zhou et al., 2010) ددهمی قرار  تاثیررا تحت  کنندهمصرف

تصویر آرمانی است،  کنندهنییتعاگرچه نگرانی محیطی، 
این تصویر را  تواندیمنیز  کنندهمصرفاثربخشی درک شده 

 یف کند.تقویت یا تضع
تصویر ی بر داریمعن تاثیر کنندهمصرف یاثربخش. 5فرضیه 

 .دارد آرمانی
تصویر استراتژیک چگونگی دستیابی به یک هدف را توضیح 

 سه بخش مجزا تقسیم شود. بخش اول؛ به تواندیمو  دهدیم
یک رویداد واحد در  عنوانبهسازگار که  یرفتارها)توالی  هاطرح

که با  باشد ییکارهابرای انجام  تواندیمکه شود( می نظر گرفته 
شناخته  کنندهمصرفدر ذهن  ستیزطیمحمصرف سازگار با 

که دارای وظایف خاصی هستند  هاکیتاکت ،دومبخش . شودیم
برای  ییهانیگزیجا، مثال عنوانبه) کنندیمکه طرح را اصالح 

، یادگیری بیشتر در مورد اثرات ستیزطیمحسازگاری با 
مختلف محصوالت و کاهش  یهایبنددسته، ستیزطیمح

 تواندیم، انتظار قابل، یا خروجی ینیبشیپ بخش سوم؛مصرف(. 
 محیط را کاهش یهابیآس، دیآ درا طرح به اجر که یصورت در

و اثر آن از  در این مدل وجود دارد ماًیمستق ،ینیبشیپدهد. 
یج آینده شود که نتامیمشخص  کنندهمصرف یاثربخشطریق 

 قابل یرفتارهابنابراین،  .شودیماقدامات فردی را شامل 
، شواهدی از اهداف هاکیتاکتو  ها، مرتبط با طرحمشاهده

 (.Zhou & Qin, 2017) اساسی تصویر استراتژیک هستند
، انددادهرا انعکاس  یطیمح یهاینگران، یتوجهقابل یهاپژوهش

 یرفتارهااز  یاگستردهطیف  ، با، تصویر آرمانیمثال عنوانبه
که زباله  یاکنندهمصرفست. ا منطبق ستیزطیمحطرفداری از 
، از کندیم ییجوصرفه، در مصرف انرژی کندیمرا بازیافت 

و بازیافت را  کندیماجتناب  ستیزطیمحمحصوالت مضر برای 
به یک طرح برای  ادیز احتمال به، دهدیممنظم انجام  صورتبه

 متعهد است. ستیزطیمحمحافظت از  بهبود و
 تواندیم، یعنی بخش دوم تصویر استراتژیک، هاکیتاکت
 یهایقوط، بازیافت مثالعنوانبهبسیار خاص ) یهاتیفعال

 یهاروشآلومینیومی و یا عایق کردن مخازن آب گرم( و 
برای  هافروشگاهعمومی )مانند خواندن برچسب محصوالت در 

ا محیط یا تالش برای تعیین اثر اجتماعی ارزیابی سازگاری ب
 ,.Waas et al) ها( را شامل شودو دسترسی کاال تولید، مصرف

، با ستیزطیمحخاص طرفداری  یرفتارها که آنجا از (.2014
و یا  الگوها، تمرکز بر شودیمفرصت و یا دسترسی محدود 

 یهاکیتاکت. این می گیردکلی قرار  یریگمیتصم یهاکیتاکت
نمایش جایگزین محصوالت با  .1 از اندعبارت یریگمیتصم

را  ستیزطیمحسازگاری با که استانداردهای  محصوالتیحذف 
 ستیزطیمحکردن نقش سازگاری با  ترپررنگ. 2، کنندیمنقض 

برای  توانیمرفتاری را  یالگوهامحصوالت. این  یهایژگیودر 
است گذر از برخی محصوالت در نظر گرفت، اما ممکن 

 به دستاختالفاتی بر پایه دسترسی اطالعات، فرصت برای 
سطح  ، بازیابی مواد قابل بازیافت( ومثالعنوانبهآوردن مزایا )

همچنین  (.Giles et al., 2016) وجود داشته باشد وهآسیب بالق
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که بهترین تصمیم برای  دارند دیکاتمحققان بر این نظریه 
؛ برای دیگران نباشد ها ممکن است بهترین تصمیمبعضی

تر و غیرعادی ترگیری را شهودی، مردم تصمیمگریدعبارتبه
دهند و ، انجام میشدیمسنتی تصور  طوربه آنچهنسبت به 

کنند ها تفکر زیادی نمیگیری در مورد برخی پدیدههنگام تصمیم
 دکننو از فرآیند حسی و شهودی با حداقل پردازش استفاده می

.(Rezaeian et al., 2006) درواقع دو نوع  زین ریتصو نظریه
 معمول یهایریگمیاز تصم کند؛را تبیین می یریگمیتصم
مشابه، محصوالت کم اقبال( گرفته تا  مثال، انتخابعنوان)به

 رمشابه،یمثال، انتخاب غعنوانگسترده )به یهایریگمیتصم
 & Zhou)( کمحصوالت پرریساقبال باال و  یمحصوالت دارا

Qin, 2017.) 
تصویر استراتژیک ی بر داریمعن تاثیر آرمانیتصویر . 6فرضیه 

 .دارد

ی بر تصمیم خرید داریمعن تاثیراستراتژیک  ریتصو. 7فرضیه 
  .دارد کنندهمصرف

وهش در قالب با توجه به موارد بیان شده الگوی مفهومی پژ
 بیان شده است. (1) شکل

 
 (Nelson, 2004) تحقیق مدل مفهومی :(1) شکل

 

 تحقیق روش شناسی 
از نظر روش تحلیل هدف کاربردی و  نظراین تحقیق از 

جامعه همبستگی بوده و به صورت میدانی انجام شده است. 
تعداد  بودند.گیاهی  بارمصرفکظروف ی کنندگانمصرف، آماری
برای این پژوهش طبق فرمول کوکران برابر  ازین موردنمونه 

 231درصد خطا تعداد  11نفر، با در نظر گرفتن  217است با 
پرسشنامه  211ن تعداد که از ای شدنمونه توزیع پرسشنامه بین 

قرار  لیوتحلهیتجزصورت کامل برگشت داده شد و مورد به
درصد(  2/63را زنان ) انیتعداد پاسخگو نیترشیب گرفت.

را  انیدرصد از پاسخگو 6/36 زیدادند و مردان ن یم لیتشک
و  پلمید یلیمدرک تحص یدرصد افراد دار 5/13شدند.  یشامل م

 نیشتریدرصد لیسانس )ب5/32 پلم،یددرصد فوق 5/21 پلم،ید ریز
 التیحصدرصد دارای ت 5/1و  سانسیلدرصد فوق 20تعداد(، 

درصد  5/51 و درصد را مجردها 5/01 نیاند. همچندکتری بوده
 5 با بهره گیری از نظراته پرسشنام .دهندیم لیتشک نیرا متأهل

 منظوربهمورد تایید محتوایی قرار گرفت.  مدیریت خبرگان تن از

 31 تعدادبا  اولیه نمونه یکپرسشنامه در  پایایی، سنجش
 میزان ،آمدهدستبه یهاداده از استفاده با و شد توزیع پاسخگو
 SPSS افزارنرم توسط کرونباخ آلفای روش با اعتماد ضریب

که برای تمام متغیرها در محدوده قابل قبول قرار  شد محاسبه
 داشت.

 و SPSS یافزارهانرماز  هاهیفرضدر این پژوهش برای بررسی 
PLS .استفاده شده است 

 
  های پژوهشها و یافتهتحلیل داده

شده  استفاده ابزار تحقیق منظور سنجش روایی از روایی سازهبه
و مقادیر  51/1ها باالتر از مقادیر بار عاملی هر یک از گویه است.
بودند. همچنین مقادیر  16/1بیش از  15/1داری در سطح معنی

و تمام  01/1باالتر از  (AVE)شده میانگین واریانس استخراج
بودند. مطلوب  51/1باالتر از  (CR)ها دارای پایایی ترکیبی سازه

بودن مقادیر این سه شاخص نشان از وجود اعتبار همگرا در 
 ( ,Davari and Rezazadehرفته است  کارهای بهنآزمو
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دهد.یمرا نشان  پرسشنامه شی برازهاشاخص( 2جدول ) 2013).
 

 پرسشنامه کرونباخی آلفا بیضر :(1جدول )

 
 های برازش پرسشنامه شاخص :(2جدول )

 Alpha CR AVE سؤاالتتعداد  متغیر

 56/1 23/1 70/1 0 یت اجتماعیمسئول

 50/1 21/1 71/1 0 ارزش محیطی

 53/1 27/1 22/1 6 تصویر ارزشی

 02/1 20/1 72/1 6 اهداف محیطی

 61/1 26/1 72/1 0 کنندهمصرفاثربخشی 

 01/1 72/1 71/1 6 تصویر آرمانی

 07/1 20/1 77/1 6 تصویر استراتژیک

 56/1 23/1 73/1 0 تصمیم به خرید

 
میان  یعلپس از اطمینان یافتن از وجود یا عدم وجود رابطه 

با مدل  شده مشاهدههای سب دادهمتغیرهای تحقیق و بررسی تنا
های پژوهش با استفاده از الگوی معادالت مفهومی، فرضیه

آزمون شدند، نتایج ی( )رویکرد حداقل مربعات جزیساختاری 
 اند.شدهمنعکس( 2و  1)ها در نمودار آزمون فرضیه

( tید یا رد فرضیه تحقیق از ضریب معناداری )آماره برای تای
)در سطح  16/1تر از بیش tچنانچه آماره  شده استاستفاده

معنادار متغیر حاصل  تاثیرو  تایید( باشد، فرضیه %5خطای 
که  شودیمی نیز مشاهده ریگاندازهشود. همچنین در مدل می

. استدرصد  51/1ضریب عاملی برای هر متغیر باالتر از مقدار 
 . اندشدهداده( نشان 3در جدول ) هاهیفرضخالصه نتایج آزمون 

زش مدل در حداقل مربعات جزئی، از معیار برای بررسی برا
برازش باالی مدل نشان . شده استکیفیت جهانی استفاده 

 Esposito)خوبی تبیین شده است. دهد که این مدل بهمی

Vinzi et al., 2010)  معتقدند شاخص نیکویی برازش باالتر از
برازش مدل  شاخص .مدل استدهنده برازش مناسب نشان 5/1

که مدل پذیرفت  توانیمیمدرصد است پس  01 (GOF) کلی
ازش مدل نهایی ( بر0جدول ) کلی پژوهش برازش مناسبی دارد.

 .دهدیمرا نشان 

 منبع آلفای کرونباخ تعداد سوال متغیر

 & Nelson, 2004; Ellen et al., 1991; Schwepker) %712 6 اهداف محیطی

Cornwell, 1991) 
 (Nelson, 2004; Berger & Corbin, 1992) %713 6 تصویر استراتژیک

 (Nelson, 2004) %723 6 تصویر ارزشی

 (Ellen et al., 1991) %221 6 تصویر آرمانی

 (Ellen et al., 1991) %705 0 اثربخشی درک شده مصرف کننده

 (Nelson, 2004) %725 0 ارزش های محیطی

 (Nelson, 2004) %725 0 مسئولیت اجتماعی

 (Diallo, 2012) %271 0 تصمیم خرید

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Vincenzo+Esposito+Vinzi&text=Vincenzo+Esposito+Vinzi&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Vincenzo+Esposito+Vinzi&text=Vincenzo+Esposito+Vinzi&sort=relevancerank&search-alias=books
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 ها در حالت استانداردگیری مدل نهایی و نتایج فرضیهاندازه :(1)نمودار 

 

 
 دارها در حالت معنیگیری مدل نهایی و نتایج فرضیهاندازه :(2)نمودار 

 

 هاهیفرضخالصه نتایج آزمون  :(3) جدول
 نتیجه ضریب معناداری ضریب مسیر یاصلهای فرضیه

 رد 10/1 156/1 دارد.تصویر ارزشی ی بر داریمعن رتاثیمسئولیت اجتماعی 

 تایید 511/2 621/1 دارد. تصویر ارزشیی بر داریمعن تاثیری محیط یهاارزش

 تایید 517/2 721/1 .دارد آرمانیتصویر ی بر داریمعن تاثیرتصویر ارزشی قوی 

 ییدتا 116/2 216/1 .دارد آرمانیصویر ی بر تداریمعن تاثیرمحیطی  اهداف

 تایید 655/2 306/1 .دارد آرمانیتصویر ی بر داریمعن تاثیر کنندهمصرف یاثربخش

 تایید 201/11 513/1 .داردتصویر استراتژیک ی بر داریمعن تاثیر آرمانیتصویر 

 تایید 172/10 737/1 .دارد کنندهمصرفی بر تصمیم خرید داریمعن تاثیرتصویر استراتژیک 
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 ییبرازش مدل نها :(4)جدول 
 

 2R Communality نام شاخص

 56/1 - اجتماعی یتمسئول

 50/1 - ارزش محیطی

 53/1 51/1 تصویر ارزشی

 02/1 - اهداف محیطی

 61/1 - کنندهمصرفاثربخشی 

 31/1 05/1 تصویر آرمانی

 07/1 35/1 تصویر استراتژیک

 56/1 50/1 خرید تصمیم به

 

 و پیشنهادها گیرییجهنت
ی بر داریمعن تاثیرمسئولیت اجتماعی بود  ادعاشده اول فرضیه در

دو متغیر  نیمابضریب مسیر با توجه به اینکه  .داردتصویر ارزشی 
( است و این مقدار 10/1داری )عدد معنی و است( 156/1)

توان نمی درصد 15/1 احتمال با پساست.  16/1از  ترکوچک
تصویر ارزشی ی بر داریمعن تاثیرمسئولیت اجتماعی  پذیرفت که

 ,Nelson) افتهیآزمون این فرضیه مخالف است با  جهینتدارد. 

 تاییدمتغیر را  دو نیابین  یداریمعنمثبت و  رابطهکه  (2004
 یوجدان اجتماع یدارا یکنندگان افرادمصرف افت کهو دری دکر

خود را در  یمصرف خصوص یه عواقب عمومک هستند مسئول ای
 تینشان دادن مسئول یکه برا ییهاشرکت .دنریگینظر م
با  یکنندگانبدانند که با مصرف دیبا کنندیتالش م یاجتماع
. مواجه هستند فیضع ای یقو یاجتماع تیمسئول ریتصاو

کنندگان با بدانند اگر مصرف دیسبز با یکاالها دکنندگانیتول
 یابیبازار یهایژاسترات دیدارند، با یقو یاجتماع تیاصول مسئول

 یاجتماع یهاتیمسئول کنند. نیتدو ریتصاو نیاساس اخود را بر
 ایجادل به یتما زهیسالم و پاک طیمح کی یبرا یطیو ارزش مح

و به  کندیم جادیا ستیزطیمح یبرا یاز نگران ییسطح باال
 یکه سع یثال شرکتمعنواناست. به طیبه بهبود مح لیتما یمعن

تنها به دارد، نه ستیزطیخود بر مح یهاتیدر کاهش اثرات فعال
صرف و آلوده نکردن آن پرداخته است بلکه به ستیزطیحفظ مح

 یهاکمک کرده و ارزش زیکمتر در سازمان ن نهیهز
 نموده است. تیکنندگان را رعامصرف

 ی داریـعنم تاثیری محیط یاـهارزشبود  ادعاشدهدر فرضیه دوم 

دو  نیمابضریب مسیر  نکهیبا توجه به ادارد،  تصویر ارزشیبر 
( است که این 511/2داری )عدد معنی و است( 621/1متغیر )

توان یم درصد 15/1 احتمال با پساست،  16/1مقدار بیشتر از 
 تصویر ارزشیی بر داریمعن تاثیری محیط یهاارزشپذیرفت که 

 کنندگانمصرفتصویر ارزشی  شودیممالحظه  یطورهماندارد. 
محیطی گرفته است نه از  یهاارزشرا از  تاثیربیشترین 

 صورتبهاجتماعی و امکان دارد تصویر ارزشی بیشتر  تیمسئول
عملی.  صورتبهباشد تا  گرفتهشکل کنندگانمصرفذهنی در 

 ,.Nelson, 2004; Oke et al) نتایج این تحقیق با تحقیق

ی مختلف پاک در هایانرژسازمانی که از  ت.مطابق اس (2015
و ارتباطات خود را با مشتریان از طرق  کندیممحیط خود استفاده 

کند می برقرار  ستیزطیمحنمودن محصوالت با  سازگارتر
و  بخشدرا بهبود  کنندگانمصرفتصاویر ارزشی  تواندیم

 .دا در اخذ تصمیمات بهتر یاری نمایر کنندگانمصرف

ی داریمعن تاثیرتصویر ارزشی قوی بود  ادعاشدهه سوم در فرضی
دو  نیمابضریب مسیر  نکهیبا توجه به ادارد،  آرمانیتصویر بر 

( است که این 517/2داری )عدد معنیو  است( 721/1متغیر )
توان یم درصد 15/1 احتمال با پس، است 16/1از  ترشیبمقدار 

 آرمانیتصویر ی بر داریمعن تاثیرتصویر ارزشی قوی پذیرفت 
 لحاظمحصوالت سبز با  دکنندهیتول یهاشرکت رانیمد .دارد

کنندگان در مصرف یهایکننده و نگرانمصرف ینقش اثربخش
به اهداف خود برسند.  توانندیم یابیبازار یهایاستراتژ نیتدو

 یهایاستراتژ نیتدو در شرکت یاصل رندگانیگمیتصم که یهنگام
 یو درک اثربخش ستیزطیمح یهایبه نگران یشتریخود توجه ب
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 یهاتیفعال داشت انتظار توانیم آنگاه باشند، داشته کنندهمصرف
 .خواهد شد ییاجرا کردهایرو نیبا ا زیشرکت ن یاتیعمل

ی بر داریمعن تاثیرمحیطی  بود اهداف ادعاشدهدر فرضیه چهارم 
دو متغیر  نیمابضریب مسیر  با توجه به اینکهدارد.  آرمانیصویر ت
( است که این مقدار 116/2داری )عدد معنیو  است( 216/1)

توان یم درصد 15/1 احتمال با پس ،است 16/1تر از بزرگ
دارد.  آرمانیصویر ی بر تداریمعن تاثیرمحیطی  اهدافپذیرفت 

 ;Waas et al., 2014)یهاافتهیآزمون این فرضیه با  یجهینت

Sreejesh, 2015) ی خود هاپژوهشکه در  مطابق است
 تواندیم ستیزطیمح یهایآمده از نگران دستبه زهیانگدریافتند 

 که سازگار ییهانیگزیبردن جا نیاز ب یکننده را برامصرف کی
 .قرار دهد تاثیرتحت  ستند،ین ستیزطیمح با
 تاثیر کنندهمصرف یاثربخشبود  ادعاشدهپنجم  فرضیه در
 که شد مشخص بخش قبلی در .دارد نیآرماتصویر ی بر داریمعن

به اینکه عدد  با توجه است( 306/1دو متغیر ) نیمابضریب مسیر 
است،  16/1تر از ( است و این مقدار بزرگ655/2داری )معنی
 یاثربخشتوان پذیرفت یم درصد 15/1 احتمال با پس

 .دارد آرمانیتصویر ی بر داریمعن تاثیر کنندهمصرف
 لیما درک شده یاز اثربخش ییسطوح باال یراکنندگان دامصرف

هستند.  دوستانه ستیزطیمح یرفتارها یطرح برا کیبه داشتن 
باشد که  یریگمیتصم ندیفرا کیشامل  تواندیطرح م نیا

 یریگمیسبز را حذف و نگرش سبز را در تصم ریغ یهانیگزیجا
 .شدت بخشد جینتا نیبه ا دنیرس یبرا

ی بر داریمعن تاثیر آرمانیتصویر بود  هشد ادعادر فرضیه ششم 
دو  نیمابضریب مسیر نتایج نشان داد  .داردتصویر استراتژیک 

( 201/11داری )باتوجه به اینکه عدد معنی است( 513/1متغیر )
 15/1 احتمال با پساست،  16/1است که این مقدار بیشتر از 

تصویر ر ی بداریمعن تاثیر آرمانیتصویر توان پذیرفت یم درصد
های از رفتار یاگسترده فیبا ط یآرمان ریتصودارد. استراتژیک 

با نتایج این تحقیق  .در ارتباط است ستیزطیمحاز  یطرفدار
 .(Nelson, 2004) مطابقت دارد (2110) یافته نلسون

ی داریمعن تاثیرتصویر استراتژیک بود  ادعاشدهدر فرضیه هفتم 
ضریب  که نتایج نشان داد دارد. کنندهمصرفبر تصمیم خرید 

( است 172/10داری )عدد معنی و( 737/1دو متغیر ) نیمابمسیر 
 15/1 احتمال با پس .است 16/1از  ترکوچککه این مقدار 

ی بر داریمعن تاثیرتصویر استراتژیک توان پذیرفت که یم درصد
 ,.Nelson, 2004; Hair et al) دارد. کنندهمصرفتصمیم خرید 

 و هایژگیو یا هاشاخص کنندگانمصرفتقدند مع (2012
 شد مشاهده عمل در .نهایی دارند انتخاب بیشتری در یهانهیگز

)تصویر ارزشی، تصویر آرمان  ریتصو سه به وابسته دیخر میتصم
 درتر مسئوالنه رفتار به منجر که استو تصویر استراتژیک( 

دقت و  باهوشمشتریان امروزه  .شودیم ستیزطیمح مقابل
مترصد این  هاآن. اکثر کنندیمرا رصد  هاشرکتبیشتری رفتار 

که کاالهای سبز  کنندهتولید یهاشرکتهستند که به 
ی بستگدلحساس تعلق و ا کنندیمی محیطی را درک هاینگران

محصوالت آن شرکت  از شودیمپیدا کنند که این امر منجر 
که  ه محصوالت سبزی تولیدکنندهاشرکتبنابراین  استفاده کنند.

هستند  کنندگانمصرفرویکردهای جدیدتر در جلب  هیارادر پی 
ی خود هایاستراتژبه بهترین نحوی این تصاویر را در  توانندیم

 ستیزطیمح با سازگاردر نظر بگیرند. استفاده از رویکردهای 
این تصاویر را در مشتریان  تواندیمراهکارهایی است که  ازجمله

به موارد ذیل اشاره  توانمی کارهاراهاین  ازجمله رد.آو به وجود
، و انجام الزامات آن زیستمحیط هایهمایشحمایت از کرد: 

، هاکارخانهدر  سیستم پایش و کنترل آلودگی اندازیراهنصب و 
سیستم بازیافت مواد و پساب خروجی واحدهای  اندازیراه

، زده مصرف انرژیکاستن از مصرف انرژی یا افزایش با، تولیدی
محور تبلیغاتی با ، اجتماعی سبز هایجنبشمشارکت در 

  و مسئولیت اجتماعی. زیستمحیط یهاارزش
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