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 چکیده

 سبز، محصوالت به نسبت کننده مصرف نگرش محیطی، زیست تعیین تاثیر نگرانیهدف اصلی این پژوهش 

روش پژوهش  بوده است. سبز محصوالت خرید قصد بر شده ادراک رفتاری کنترل و ذهنی هنجار

که با مشتریان محصوالت سبز شهر رشت بودند  یهپژوهش شامل کل یجامعه آمارهمبستگی بود.  -توصیفی

نفر از مشتریان انتخاب گردیدند. برای جمع آوری  073استفاده از روش نمونه گیری در دسترس تعداد 

 و ذهنی هنجار سبز، محصوالت به نسبت کننده مصرف نگرش محیطی، زیست از مقیاس نگرانی ها داده

با مدل  شده یجمع آور یها استفاده شد و داده سبز محصوالت خرید شده، قصد ادراک رفتاری کنترل

فرضیات پژوهش مورد تجزیه و تحلیل قرار  42نسخه  Amosسازی معادالت ساختاری در نرم افزار 

 شده ادراک رفتاری کنترل ،(492/3: بتا ضریب) محیطی زیست نگرش نتایج نشان داد،همانطور که گرفت. 

: بتا ضریب) ذهنی هنجار و( 433/3: بتا ضریب) سبز محصوالت به نسبت نگرش ،(492/3: بتا ضریب)

 نگرانی دیگر، بعدی در. دارد مشتریان توسط سبز محصوالت خرید قصد بر مستقیمی و معنادار تأثیر( 452/3

 به نسبت نگرش ،(072/3: بتا ضریب) شده ادراک رفتاری کنترل بر مستقیمی و معنادار تاثیر محیطی زیست

در ادامه ضرایب تعیین مدل . دارد( 092/3: بتا ضریب) ذهنی هنجار و( 020/3: بتا ضریب)سبز محصوالت

 محصولت به نسبت نگرش شده، ادراک رفتاری کنترل محیطی، زیست مفهومی پژوهش نشان داد، نگرانی

. کنند بینی پیش را سبز محصوالت خرید قصد واریانس از درصد 24 اند توانسته ذهنی های هنجار و سبز

 بینی پیش را مشتریان شده ادراک رفتاری کنترل واریانس از درصد 42 است  توانسته محیطی زیست نگرانی

 مشتریان سبز محصوالت به نسبت نگرش واریانس از درصد 44 است  توانسته محیطی زیست نگرانی. کنند

 پیش را مشتریان ذهنی هنجار واریانس از درصد 42 است  توانسته محیطی زیست نگرانی. کنند بینی پیش را

 کنند بینی

 

 ذهنی، کنترل هنجار سبز، محصوالت به نسبت کننده مصرف نگرش محیطی، زیست نگرانی: کلمات کلیدی

 سبز.  محصوالت خرید قصد شده، ادراک رفتاری

 

 

  

 


