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چکيده

در  کنندگان مصرفو خودخواهانه بر نگرش  دوستانه نوعهای  ارزش تأثیربررسی پژوهش حاضر با هدف  

های ارزش  گرفته است. بنابراین در ابتدا گویه ( صورت: محصوالت سبزموردمطالعهقصد خرید محصوالت )

شده و سپس روابط بین متغیرهای  شناسایی کنندگان مصرفخرید، نگرش  قصد ، خودخواهانه،دوستانه نوع

 ارائه گردیده است. شده ییشناسا

از پرسشنامه استفاده شده است و برای بررسی  های مربوط به سنجش متغیرهای تحقیقبرای گردآوری داده

روایی پرسشنامه از روش اعتبار محتوا استفاده شده است. برای محاسبه پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده 

مل مشتریان محصوالت گردید و پایائی پرسشنامه بسیار مطلوب ارزیابی گردیده است. جامعه آماری این تحقیق شا

ها در ، پرسشنامهشده انجاممحاسبات  بر اساس شده یطراحهای و پایائی مقیاس رواییاست. پس از اطمینان از سبز 

 نفر توزیع شد. 483ای به حجم نمونه

و تعیین روابط بین متغیرها نیز از تکنیک مدل معادالت ساختاری  شده یگردآورهای داده لیوتحل هیتجزبرای  

و  SPSS22 آماری افزارهای نرمهای بدست آمده با استفاده از داده وتحلیل تجزیهبهره گرفته شده است. همچنین 

PLS  صورت گرفته در رابطه با فرضیات پژوهش نتایج تحقیق به شرح  های وتحلیل تجزیهصورت گرفته است. طبق

بر نگرش بر  دوستانه نوع ارزش .گذارد می تأثیرباشد: ارزش خودخواهانه بر نگرش بر خرید محصوالت سبز  زیر می

 .گذارد می تأثیرخودخواهانه بر قصد خرید محصوالت سبز  ارزش .گذارد میزیادی  تأثیرخرید محصوالت سبز 

بر خرید محصوالت سبز بر قصد خرید  نگرش .گذارد می تأثیربر قصد خرید محصوالت سبز  دوستانه نوع ارزش

بر قصد خرید محصوالت سبز با نقش میانجی نگرش  دوستانه نوعهای  ارزش .گذارد میزیادی  تأثیرمحصوالت سبز 

های خودخواهانه بر قصد خرید محصوالت سبز با نقش  ارزش دارند. تأثیربر خرید محصوالت سبز  کننده مصرف

 .دارند تأثیربر خرید محصوالت سبز  کننده مصرفمیانجی نگرش 

 

، مدل معادالت دوستانه نوع، خرید محصوالت سبز، ارزش خودخواهانه، ارزش کننده مصرفنگرش  واژگانکليدی:

 ساختاری



Abstract: 
The aim of this study was to investigate the effect of altruistic and selfish values on 

consumers' attitudes toward purchasing products (Case study: green products). Therefore, 

first the items of altruistic, selfish, purchase intention, consumer attitudes are identified and 

then the relationships between the identified variables are presented. 

A questionnaire was used to collect data related to measuring research variables and the 

content validity method was used to assess the validity of the questionnaire. Cronbach's alpha 

coefficient was used to calculate the reliability and the reliability of the questionnaire was 

evaluated as very desirable. The statistical population of this research includes Kaleh brand 

customers. After ensuring the validity and reliability of the designed scales based on the 

calculations, the questionnaires were distributed in a sample of 384 people. 

Structural equation modeling technique has been used to analyze the collected data and 

determine the relationships between variables. Also, the obtained data were analyzed using 

SPSS and AMOS statistical software. According to the analysis of the research hypotheses, 

the results of the research are as follows: Selfish value affects attitudes toward purchasing 

green products. Altruistic value greatly influences attitudes toward purchasing green 

products. Selfish values affect the intention to buy products. Green affects altruistic v 

alue influences the intention to buy green products. Attitude towards buying green 

products has a great influence on the intention to buy green products. Altruistic values 

influence the intention to buy green products with the mediating role of consumer attitude on 

buying green products Selfish values affect the intention to buy green products with the 

mediating role of consumer attitudes on buying green products. 
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