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 چکیده:

ها کنندگان قرار گرفته است. سازمانها و مصرفبه شکلی گسترده مورد توجه سازمان 0891جنبش بازاریابی سبز از دهه 

أثیرگذاری کنندگان، به دنبال تکه مصرفکسب مشروعیت اجتماعی، درحالیزیست به دنبال با تولید محصوالت دوست دار محیط

 حصوالتم خرید تمایل بر فرهنگی هایارزش محیطی هستند. هدف این پژوهش بررسی تأثیردر بینش جامعه به مسائل زیست

نفر  081پژوهش شامل  سبز باشد. نمونه آماری این خرید از ناشی دردسرهای و ذهنی هنجارهای محیطی، نگرش نقش با سبز

یمایشی از نوع پ-انتخاب شدند. لذا این تحقیق توصیفی گیری تصادفی سادهصورت نمونهاز دانشجویان تاکستان است که به

 آلفای کرونباخ( پرسشنامه حاکی از آن هستند) ییایپامحتوا( و ) ییروااستفاده گردیده.  هاآوری دادههمبستگی است. جهت جمع

و  AMOSافزار گیری از روایی و پایایی خوبی برخوردار هستند. نتایج حاصل از آزمون فرضیات توسط نرمکه ابزارهای اندازه

 .دارد تأثیر محیطی نگرش بر گراییجمع با استفاده از تحلیل مسیر نشان داد که

 بر محوریبلندمدت  .دارد تأثیر ذهنی هنجارهای بر گراییجمع .دارد تأثیر محیطی نگرش بر محوری بلندمدت

 از ناشی دردسرهای بر محوریبلندمدت  .دارد تأثیر سبز خرید از ناشی دردسرهای بر گراییجمع .دارد تأثیر ذهنی هنجارهای

 سبز محصوالت خرید تمایل بر ذهنی یهنجارها .دارد تأثیر سبز محصوالت خرید تمایل بر محیطنگرش  .دارد تأثیر سبز خرید

 .دارد تأثیر

 .دارد تأثیر سبز محصوالت خرید تمایل بر سبز خرید از ناشی دردسرهای

 ی ناشی از خرید سبزدردسرهاگرایی، : هنجارهای ذهنی، خرید محصوالت سبز، نگرش محیط، جمعکلمات کلیدی

  



 

 
ABSTRACT: 

The green marketing movement has been extensively attracted by organizations and 

consumers since the 1980s. Organizations seek to achieve social legitimacy by producing 

environmentally friendly products, while consumers seek to influence society's view of 

environmental issues. The purpose of this study was to investigate the impact of cultural values 

on the willingness to buy green products with the role of environmental attitudes, subjective 

norms and the problems associated with green buying. The sample consisted of 192 vineyard 

students who were selected through simple random sampling. This is a descriptive-

correlational research. Used to collect data. The validity (content) and reliability (Cronbach's 

alpha) of the questionnaire indicate that the measuring tools have good validity and reliability. 

The results of testing hypotheses by AMOS software using path analysis showed that 

collectivization has an impact on environmental attitude.Axial long-term affects environmental 

attitudes. Aggression affects subjective norms. Axial long-term affects subjective norms. 

Aggression affects green purchase hassles. Purchasing green products has an impact. Mental 

norms have an impact on the willingness to buy green products.The hassle of buying green 

products affects the desire to buy green products. 

Keywords: subjective norms, green product purchasing, environmental attitudes, collectivism, 

problem of green buying 
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