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 چکيده
های جمعی بر خرید سبز )مطالعه موردی: کارکنان شرکت هدف تحقيق حاضر، بررسی تأثير رسانه

باشد. روش تحقيق توصيفی از نوع همبستگی می است. 6931فرآوری پویازرکان آق دره( در سال 

نفر بود.  6111جامعه آماری شامل کارکنان شاغل در شرکت فرآوری پویازرکان آق دره که تعداد 

نفر تعيين شد. در این  872برای تعيين حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شد که حجم نمونه 

 ها با آزمونسبز استفاده شد، پایایی پرسشنامههای جمعی و خرید نحقيق از دو پرسشنامه رسانه

و خرید  223/1های جمعی آلفای کرونباخ سنجيده شد که مقدار آلفای کرونباخ برای متغير رسانه

باشد. در این مطالعه از آمار توصيفی و آمار استنباطی استفاده شد و تجزیه و تحليل می 213/1سبز 

های دهنده این است که بين خرید سبز و رسانهانجام شد. نشان spssها با استفاده از نرم افزار داده

جمعی در کارکنان شرکت فرآوری پویا زرکان آق دره رابطه وجود دارد و رابطه بين این دو متغير 

  مثبت است.

 .های جمعی، خرید سبز، تمایل به خرید سبزرسانه :يديکل واژگان
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 3 احمد سلطانزاده ،2 سميرا قياسي، 1 عليرضا بادپر

کارشناس ارشد مدیریت ایمنی، بهداشت و محيط زیست، دانشگاه آزاد واحد آیت اهلل هاشمی رفسنجانی،  6

 تهران، ایران.
 .مرکزی واحدتهران اسالمی آزاد دانشگاه مهندسی و فتی دانشكده زیست محيط مهندسی گروه استادیار 8
 .قم پزشكی علوم دانشگاه بهداشت دانشكده ای حرفه بهداشت مهندسی گروه استادیار 9
 

 نویسنده مسئول: نشاني الکترونيکي و نام
 سميرا قياسي

S.ghiasi@iauctb.ac.ir 

 هاي جمعي بر خرید سبزبررسي تاثير رسانه

 )مطالعه موردي: کارکنان شرکت فرآوري پویازرکان آق دره(
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 مقدمه
کنندگان آن الزم و ضروری گان کاال یا خدمات و همچنين مصرفزیست برای همه افراد و توليدکنندهتوجه به حفاظت از محيط 

کنندگان کاال و خدمات باید از طریق رفتار خود که همانا خرید کاال یا خدمات است هدایت توليدکننده را به دست است. در نتيجه مصرف

يدات خود حين مصرف و پس از مصرف برای حفاظت از محيط زیست توجه بيشتری داشته گيرند و آنان را مجبور نمایند تا به فرآیند تول

های فراروی جامعه فراصنعتی است ترین چالش(. حافظت از محيط زیست و سالمت جامعه، یكی از عمده93: 6931باشند )مصطفایی ثانی، 

انسان و محيط زیست و انسان و زیست بوم یكی از مباحث و چون جامعه این چنين زیر فشار غول مصرف در حال خورد شدن است بحث 

های جهانی در خصوص پيامدها و اثرات برخی های اخير عالوه بر مشكالت زیست محيطی نگرانیدر سال .دهدپيچيده جهان را تشكيل می

ها در (. نگرانی83-87: 8112، 6رانتها، تقاضا برای غذاهای سالم را فراهم نموده است )گکشاورزی نوین در محيط زیست و سالمت انسان

کنندگان نسبت به ها، هورمون در خوراک دام باعث شده است تا مصرفها در کشاورزی همچنين آنتی بيوتيککشمورد استفاده از آفت

کنندگان فمحيطی مصراعتماد شوند. بنابراین برای حل این مشكالت باید آگاهی زیست کيفيت مواد غذایی ناشی از توليد با روال مرسوم بی

هند دترین رویدادها قرار میرقيب زنده و پویا هستند که مردم را در جریان تازهها نهادهای بیبيش از پيش افزایش یابد در این راستا رسانه

عمومی  هایليقههای زندگی و سرسانی و آگاهی بخشی هرگز قابل چشم پوشی نيست به طوری که بر شيوهها در الگوسازی، اطالعو نقش آن

ها دامنه وسيعی دارند و همه افراد جامعه بدون در نظر گرفتن طبقه اجتماعی، ها به عنوان عامل انتقال ارزشگذارند. رسانهدر جامعه تاثير می

ترس و با صرفه هستند، رسانی در دسرسانی دارند و از منابع اطالعها نقش کليدی و حساس در اطالعگيرند. رسانهها قرار میتحت تاثير رسانه

(. خرید سبز به معنی اضافه کردن 611: 8113، 8دهند )ميیکنند و در اختيار مخاطبان قرار میتمام جزئيات را با کيفيت مطلوبی عرضه می

طی محيهای زیست محيطی به معيارهایی مانند قيمت و کارایی در زمان تصميم به خرید است که هدف نهایی آن، کاهش آثار زیست جنبه

(. خرید سبز به علت آلودگی گسترده زمين و 679: 6936وری منابع است )رعنایی کردشولی و یاری بوزنجانی، در یافتن و افزایش بهره

 های پایانی قرنگرایی مصرف در دههاحساس خطری که افراد جامعه از این موضوع کردند شكل گرفت. در واقع خرید سبز واکنشی به افراط

تر و زیباتر داشته باشند و این همان توسعه همه جانبه است توانند محيطی پاکشهروندان جامعه دریافتند که با خرید سبز می بيستم است.

ترش های آینده گسرسد در سالکه در اوخر قرن بيستم مطرح شد و موضوع خرید سبز با توجه به مشكالت عدیده زیست محيطی به نظر می

، خرید سبز بر اساس مالحظات اجتماعی و محيطی شهرت زیادی یافته است. 6321های دهه نخستين سالچشمگيری داشته باشد. از 

های زیست محيطی و در نتيجه افزایش نگرانی مردم در رابطه با محيط طبيعی پيرامونی، در رفتارهای خرید و افزایش آلودگی ها و آسيب

کنندگان سبز شده است. اگرچه کنندگان با عنوان مصرفگروه جدیدی از مصرف مصرف شروع به خود نمایی کرده و موجب به وجود آمدن

کنندگان نقش بسيار (، اما مصرف317: 8168ها در حفاظت محيط زیست مهم و غيرقابل انكار است )چن و چانگ، ها و شرکتنقش دولت

وانند با خرید و استفاده از محصوالت سبز به حفظ محيط تکنندگان هستند که میتری در حمایت از محيط زیست دارند، در واقع مصرفمهم

( با بيان اینكه توليد محصوالت سبز تنها یكی از شرایط الزم برای حفاظت از محيط زیست 8162زیست کمک کنند. دهقانان و بخشنده )

د ندگان، محصوالت سبز توليکنتوان مدعی تالش در راستای حفظ محيط زیست شد که مصرفباشد و شرط کافی نيست، هنگامی میمی

 کنندگان در رابطه با مسائلها استفاده نمایند. خوشبختانه شواهد حاکی از این است که در ایران نيز نگرانی مصرفشده را خریداری و از آن

(. 3: 6938يده، اند )حسينی و ضيایی بکنندگان پدید آمدههای بازار سبز در بين مصرفو مشكالت زیست محيطی افزایش یافته و بخش

مرتط  هایشود که در رفتار خرید و فعاليتکنندگانی اطالق میکنندگان سبز یا همان دوستدار محيط زیست به آن دسته از مصرفمصرف

(. 9: 8161، 9گيرند )استرنبا بازار خود، تاثير فرآیند ساخت و مصرف کاالها را بر محيط زیست بررسی کرده و بر این اساس تصميم می

ها به تدریج از کنندگان باعث شده است که آنهای زیست محيطی مصرفدهند نگرانیالمللی نيز نشان میهای بينچنين پژوهشمه

های (. افزایش و آگاهی673: 8161خرند باز اندیشی کنند )پاپادوپولوس و همكاران،خریدشان را تغيير دهند و درباره محصوالتی که می

کنندگان در خریدهای خود مسائل زیست محيطی حفاظت از محيط زیست منجر به این شده است که مصرف عمومی نسبت به سالمت و

کنندگان، شناخت عوامل را مد نظر قرار دهند. همزمان با افزایش اهميت مسائل زیست محيطی و مفهوم مسئوليت اجتماعی در ميان مصرف

 (.93: 6932رسد )امراللهی جالل آبادی، ه نظر میکنندگان ضروری بموثر برخرید محصوالت سبز توسط مصرف

های گوناگون و ضروری بر ها بـا توليـد و توزیـع مطلـوب اطالعات، نقش چشمگيری در ارتقای آگاهیای، رسانهدر چنين جامعه

 (.37: 6936کنند )هاشمی گيالنی، گيرند و جامعه را در نيل بـه تعـالی و ترقـی همـه جانبه یاری میعهده می
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ای هکند که در دنيای متغير و پر تالطم کنونی نيز این اثرگذاری به شيوههای گوناگون ایفا میهای مختلفی در زمينهرسانه نقش

طالعات گذارد. االمللی تاثير چشمگيری میای و بينهای رقابتی ملی، منطقهتر قابل مشاهده است و بر دستيابی کشورها به مزیتمتنوع

رنت، های گروهی مانند رادیو، تلویزیون، روزنامه، اینتباشد. رسانهها میيدایش رسانه، بيشتر از دانش موجود در ارتباط با تاثير رسانهمرتبط با پ

ده وگيری دقيق این تأثيرها هميشه کار دشواری بهای ارتباطی هستند که بر جوامع تاثير گذارند، اما انداز هها، کانالها و فيلممجالت ، کتاب

هاست. هدف کلی این پژوهش شناسایی و بررسی نقش های تأثيرپذیر از رسانه(. تمایل به خرید سبز نيز از مقوله79: 6922است )مختاری، 

باشد. اهداف فرعی نيز به قرار زیر های جمعی بر تمایل به خرید محصوالت سبز بين کارکنان شرکت فرآوری پویازرکان آق دره میرسانه

 باشند.می

ها بر تمایل به خرید سبز  بين کارکنان شرکت فرآوری پویازرکان آق های تلویزیونی و تاثير آنشناسایی و بررسی نقش برنامه -6

 دره.

 ها بر تمایل به خرید سبز  بين کارکنان شرکت فرآوری پویازرکان آق دره.های رادیویی و تاثير آنشناسایی و بررسی نقش برنامه -8

 ها تمایل به خرید سبز  بين کارکنان شرکت فرآوری پویازرکان آق دره.بررسی نقش نشریات  و تاثير آنشناسایی و  -9

 ها بر تمایل به خرید سبز  بين کارکنان شرکت فرآوری پویازرکان آق دره.های اینترنتی و تاثيرآنشناسایی و بررسی نقش سایت -2

 ها بر تمایل به خرید سبز  بين کارکنان شرکت فرآوری پویازرکان آق دره.يرآنهای اجتماعی و تاثشناسایی و بررسی نقش شبكه -3

 ها بر تمایل به خرید سبز  بين کارکنان شرکت فرآوری پویا زرکان آق دره.های کوتاه و تاثيرآنشناسایی و بررسی نقش پيام -1

 

 فرضيات تحقيق

 فرضيه اصلي تحقيق
 شرکت فرآوری پویا زرکان آق دره رابطه وجود دارد. های جمعی و خرید سبز کارکنانبين رسانه

 فرضيات فرعي
 های تلوزیونی و خرید سبز کارکنان شرکت فرآوری پویا زرکان آق دره رابطه وجود دارد.بين برنامه -6

 بين استفاده از نشریات و خرید سبز کارکنان شرکت فرآوری پویا زرکان آق دره رابطه وجود دارند. -8

 های اینترنتی بر خرید سبز کارکنان شرکت فرآوری پویا زرکان آق دره رابطه وجود دارد.اده از سایتبين استف -9

 های اجتماعی و خرید سبز کارکنان شرکت فرآوری پویا زرکان آق دره رابطه وجود دارد.بين استفاده از شبكه -2

 پویا زرکان آق دره رابطه وجود دارد. های کوتاه و خرید سبز کارکنان شرکت فرآوریبين استفاده از پيام -3

 های رادیویی و خرید سبز کارکنان شرکت فرآوری پویا زرکان آق دره رابطه وجود دارد.بين برنامه -1

 

 چارچوب نظري تحقيق

 رسانه جمعي
افته و ایفای نقش های نهادی شده با مختصات ویژه، ظهوریها و موجودیتهای جمعی، در مقام عمل همواره در قالب سازمانرسانه

کنند. روشن است که اتخاذ هر نوع رویكرد توصيفی، تحليلی، توجيهی و انتقادی نسبت به عملكرد موجود یک رسانه، پيشنهاد هر گونه می

الحظه اید با مراهكار در جهت تغيير و اصالح این عملكرد و به طور کلی، هر نوع مواجهه نظری و عملی با رسانه، به عنوان یک واقعيت، الزاماً ب

 هویت نهادی و سازمانی آن صورت پذیرد. الزم به ذکر است که رسانه، به ویژه در حوزه های متنوع ارتباطی، به اعتبارات و مالحظات مختلفی

 گر فرهنگی اجتماعی، یک زبان، یک متنف یک کانون صنعتهمچون رسانه به عنوان یک تكنولوژی، یک نهاد و سازمان اجتماعی، یک کنش

 کنندۀ اقالم وسازی و ارائهگيرد. در این نوشتار، عمدتاً به عنوان یک سازمان ارتباطی فعال در عرصۀ فرهنگفرهنگ و...؛ مورد توجه قرار می

 محصوالت نمادین تاثيرگذار مالحظه شده است. 

 

 سازوکارهاي تأثيرگذاري رسانه بر مخاطبان
های روند زیرا هيچ گونه محدودیتی در ورود به عرصهزندگی و هنجارها به شمار میهای جدید های جوالن مد، سبکها، صحنهرسانه

زنند و در این مسير، به جای مردم اندیشه های جدید زندگی دست میها حتی به خلق هنجارهای نو و سبکمختلف زندگی ندارند. آن

رسند و آثار مورد نظر را بر مخاطبان بر جای زه به هدف خود میگيرند. هرچند اینكه آنان در این باره تا چه انداکنند و تصميم میمی

ردد. از گگذارند، به عوامل متعددی از قبيل عملكرد خود رسانه، عملكرد رقبا و سایر عوامل تأثيرگذار سياسی، فرهنگی و اجتماعی بر میمی
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شناسی بهره بگيرند و بر اثربخشی خود بيفزایند. ح در روانکنند برای تأثيرگذاری بيشتر، از راهكارهای مطرها تالش میهمين رو، رسانه

 ایسازی، پدیدهگيرند، همانندسازی و اقناع است. همانندبرای نمونه، دو سازوکار شناخته شده که اغلب در این زمينه مورد توجه قرار می

ل دارند از نظر شيوه حرف زدن، طرز بيان، ظاهر و رفتار، گيری افكار نادیده گرفت. افراد تمایتوان تأثير آن را در شكلروانی است که نمی

شود. همانند یكی از نزدیكان یا افراد مورد عالقه خود عمل کنند. این عامل، یعنی همانندسازی، باعث سرایت نظر دیگران در افراد می

وند، شگفته شده افكار در اغلب موارد ابداع نمیبازگشت موضوع به این نكته است که انسان به طور طبيعی، تمایل به تقليد دارد، چنان که 

 (.83: 6929آیند )دادگران، شوند، یعنی به رنگ روز در میبلكه کشف می

از  گيرد. به عبارت دیگر، پسمثبت یا منفی پيدا کردند، صورت می« گرایش»اقناع، پس از آنكه افراد از موضوعی آگاه شدند و به آن 

د و افراد کنشوند. در این مرحله است که ادراک کلی نسبت به موضوع رشد می، از نظر روانی با آن درگير میاینكه دریافتند موضوع چيست

کنند. هرچه یک فرد بيشتر درگير یک قضيه شوند، نسبت به موضوع گرایش پيدا میبا توجه به آنچه از اطرافيان و افراد مورد اعتماد می

تری خواهد گرفت. در این صورت، اقناع او برای تغيير طرح است، از خود تعهد نشان دهد، موضع محكمشود و در برابر نظری که درباره آن م

 (.1: 6936دهد )عباسی و همكاران، شود، زیرا مقاومت بيشتری از خود نشان میدادن نظرش دشوارتر می

 

 خرید سبز

ند قيمت و کارایی در زمان تصميم به خرید است که های زیست محيطی به معيارهایی مانخرید سبز به معنی اضافه کردن جنبه

 (1: 6936وری منابع است )رعنایی کردشولی و یاری بوزنجانی، هدف نهایی آن، کاهش آثار زیست محيطی در یافتن و افزایش بهره

 

 محصول سبز
سبز، آن را محصولی قلم داد ( در تعریف جامعی از محصول 6938تعاریف مختلفی از محصول سبز شده است: محمدیان و همكاران )

ای طراحی شده است که قابليت استفاده، مونتاژ و توليد مجدد را داشته و همچنين در هایی باشد، به گونهاند که دارای چنين ویژگیکرده

آلودگی  محيطی کمتری  توليد آن از موادی استفاده شده باشد به توان آن را مورد بازیافت قرار داد، از لحاظ مصرف انرژی کارایی داشته و

(. اصطالح سبز هنگامی به یک محصول اطالق 2: 6936را نسبت به محصوالت مشابه ایجاد نماید )رعنایی کردشولی و یاری بوزنجانی، 

 شود که عملكرد زیست محيطی و اجتماعی آن در توليد، استفاده و دفع در مقایسه با سایر کاالهای رقيب به طرز قابل توجهی بهبودمی

(. به عبارتی محصول سبز محصولی است که به محيط زیست زیان نرسانده و هم چنين حاوی عناصری است 631: 8116یافته باشد )پتی، 

ایی هتوان آن را محصولی تعریف نمود که توليد آن با استفاده از فناوریدر بيانی کلی می .که به طور بالقوه برای محيط زیست مضر نيستند

اد تری ایجهای زیست محيطی کمکنند و یا اثرات محيطی سودمندی دارند )توليد سبز( باشد و زیانمحدود و یا حذف می 99که آلودگی را 

 (. 277: 8111نماید )ماهن و همكاران، 

 

 تمایل به خرید 
ن می شود )صمدی و هایی که شرکت ها برای حفظ ونگهداری مشتریان انجام می دهند، با عنوان مشتری به ادامۀ خرید بياتالش 

(، تمایل به خرید یعنی اتمال اینكه مصرف کننده محصول خاصی را به دليل 8113(. از نظر نتمير، مكسهام و پوليگ )32: 8161، 2همكاران

به کنندگان (. در واقع تمایل به خرید، ترکيبی از عالقۀ مصرف691: 8113نيازهای زیست محيطی خود خریداری کند )نتمير و همكاران، 

 (.291: 8163خرید و امكان خرید است )وو و همكاران، 

 

 عوامل مؤثر بر خرید سبز

 کنترل رفتاري ادراک شده  -1
(. 631: 6333شود )تيلور و تاد، کنترل رفتاری ادراک شده به عنوان سهولت یا دشواری ادراک شده از انجام یک رفتار تعریف می

شده در ارتباط است که ممكن است بروز یک رفتار را تقویت کرده یا مانع آن شوند. تصور این  کنترل باورها با یک سری فاکتورهای ادراک

کنند، به ویژه، قدرت هر فاکتور است که این باورها در ترکيب با قدرت هر فاکتور کنترل، کنترل رفتاری ادراک شده غالب را تعيين می

فتاری ادراک شده نقش داشته و با این احتمال عينی در ارتباط مستقيم است که کنترل برای باز داشتن یا تقویت یک رفتار در کنترل ر

دهد که انگيزه یک فرد به وسيله (. کنترل رفتاری ادراک شده نشان می63: 6923فر، فاکتور کنترل وجود خارجی دارد )محمدی و رفيعی
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گيرد. اگر شخص اعتقادات انجام یک رفتار، تحت تأثير قرار می درک فرد از ميزان دشواری رفتارها و ميزان موفقيت وی در انجام یا عدم

کننده یک رفتار داشته باشد، کنترل درک شده باالیی بر روی یک رفتار خواهد داشت. برعكس اگر قوی کنترلی درباره وجود عوامل تسهيل

ط به تواند مربوشود. این درک میروز رفتار میشخص اعتقادات کنترلی قوی نداشته باشد، درک پایينی از کنترل خواهد داشت که مانع ب

های متأثر از هنجارهای محيط اطراف فرد باشد. کنترل رفتاری ادراک شده به این مربوط تجارب گذشته، پيش بينی وقایع آینده و نگرش

واند تدارد. کنترل رفتاری ادراک شده میکند انجام یا عدم انجام رفتار تحت کنترل ارادی او قرار شود که تا چه اندازه یک فرد احساس میمی

 (.81: 6923فر، دهد )محمدی و رفيعیبه طور مستقيم و غيرمستقيم از طریق قصدهای رفتار، رفتار را تحت کنترل قرار می

 تجربيات پيشين -2

: 8112ور، کنند )تساستفاده میکنندگان کامال از ارزش یک کاال آگاه نيستند از تجربياتشان برای ارزیابی ارزش آن زمانی که  مصرف

گر وارد شود را شناسایی ( تاثير عادت و این که ممكن است در قصد انجام رفتار به عنوان عاملی مداخله6321(. آجزن و فيشين )721

مهمی  نقش دهی قصد رفتاراند که تجربيات گذشته در شكلریزی شده مشخص کردهکردند. مطالعات گذشته در مورد تئوری رفتار برنامه

نندگان، کها است، توجه به رفتار گذشته مصرفکننده نتيجه یادگيری آندارد بسياری از محققان معتقدند، با این فرض که رفتارهای مصرف

 کند( بيان می6378(. تئوری ادراک شخصی بم )7: 6936ها را فراهم کند )نخعی و خيری، های بهتری از قصد رفتار آنگوییتواند پيشمی

اند که قصد انجام آن را دارند و از این رو نسبت به انجام آن رفتار در آینده اگر مردم عادت دارند رفتار خاصی را انجام دهند، احتماالً پذیرفته

ر رفتا ها و قصدتمایل مثبت خواهند داشت. این مورد بيانگر شدت رابطه ميان رفتار گذشته و قصد رفتار و شاید ضعف رابطه ميان نگرش

ی رفتار آینده، رفتار پيشين کنندهبينی(. دانش عمومی نيز به این اشاره دارد که بهترین پيش893: 8112و همكاران،  3باشد )کنوسينمی

ه طور تواند باست. زمانی که مشتریان فرصت زیادی برای انجام یک رفتار معين که بارها در گذشته انجام شده داشته باشند، آن رفتار می

 (.22: 8113و همكاران،  1تيک انجام گيرد )دوکانيراتوما

 هنجارهاي ذهني -3 
(، هنجارهای ذهنی، بازتابی از فشار اجتماعی است که توسط شخص ادراک شده است و یک 6321مطابق با تئوری آجزن و فيشين )

رد هست که آیا افراد مهم از نظر فرد، یک دهد. به عبارت دیگر، هنجارهای ذهنی بيانگر ادراک شخص در این مورفتار مشخص را شكل می

کند آیا کنند یا خير، یعنی ادراک شخص از فشارهای هنجاری اجتماعی یا باورهای دیگران است که مشخص میرفتار معين را تأیيد می

برجسته شخص مورد  شخص باید آن رفتار را انجام دهد یا نه، از این رو، هنجارهای ذهنی به ميزان آگاهی یک شخص از عقيده مهم و

(. در تئوری عمل مستدل، هنجار ذهنی فرد، حاصل ضرب باورهای 83: 6939باشد )زند حسامی و پروینچی، قبولش وابسته می

باشد های مرجع خاص( در انگيزش فردی برای انجام رفتار هدف با وجود این انتظارات میهنجاری)انتظارات درک شده از طرف افراد یا گروه

کنندگان معتقد باشند که طرز فكر دیگران در مورد محصوالت سبز خوب است، قصد بيشتری (. اگر مصرف327: 6323و همكاران،  7)دیویس

 (. 3: 6936برای خرید این نوع محصوالت پيدا خواهند کرد )نخعی و خيری، 

 هاي زیست محيطينگرش -4
(. 69: 8113شایند فرد به یک ایده یا شیء )آرمسترانگ و کاتلر، نگرش عبارت است از ارزیابی، احساس و تمایل خوشایند یا ناخو

ای از تمایالت اعتقاداتی، عاطفی و عملی یک فرد که بر روی مسائل و اقدامات مربوط به های زیست محيطی عبارتند از مجموعهنگرش

ارزشی شخصی از حفاظت از محيط زیست تواند به عنوان یک قضاوت ( و می296: 8117محيط زیست تمرکز دارد )شولتز و همكاران، 

اشند. بهای دیگری نيز میهای مختلفی هستند، شكل دهندۀ نگرشهای زیست محيطی که نوعی اعتقاد و حاصل ارزیابیتعریف شود. نگرش

 2ست )ميلفاتسبز اهای زیست محيطی بر نگرش به محصوالت در حوزۀ بازاریابی سبز، نتایج تحقيقات انجام شده حاکی از تاثير مثبت نگرش

توان گفت افرادی که اهميت زیادی برای رفتارهای زیست محيطی قائل (. درباره بعد نگرش و متغيرهای آن می93: 8117و همكاران، 

توانند هدف بسيار مهمی برای اقدامات مطلوب زیست محيطی و خصوصاً رفتار خرید سبز باشند. این افراد اهميت زیادی برای شوند میمی

یست های زتوان کليۀ برنامهدهند. با شناسایی این افراد، میها را انجام میشوند و این فعاليتهای زیست محيطی مختلف قائل میاليتفع

 کنندگان استعدادها پياده سازی کرد، چرا که این گروه نسبت به سایر مصرفمحيطی )در حيطۀ بازاریابی و یا غيربازاریابی( را روی آن

ای پذیرش این اقدامات مطلوب زیست محيطی )از جمله رفتار خرید سبز( دارند. یک نگرش بسيار مهم دیگر که البته به صورت بيشتری بر

کند، سختی یا زحمت رفتارهای مطلوب زیست محيطی باشد، حتی با وجود این که شخص برای این رفتارها منفی یا معكوس عمل می
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توان ارائه کرد، از جمله حذف این نگرش منفی های تاثيرگذار را داشته باشد. راهكارهای مختلفی میاهميت زیادی قائل شود یا سایر ویژگی

سازی مثبت، کاهش سختی و افزایش راحتی کليۀ رسانی و فرهنگو یا کاهش آن با روش های متعددی مثل اقدامات تبليغی و اطالع

 (.1: 6936های زیست محيطی )عباسی و همكاران، فعاليت

 دانش زیست محيطي -5
دانش زیست محيطی عبارت است از مجموع دانش فرد درباره موضوعات زیست محيطی و در واقع، به معنای پی بردن به اهميت 

( دریافتند که دانش زیست محيطی یكی از متغيرهای مستقل 8111(. چان و لو )6983: 8161و همكاران،  3محيط زیست است )ليونيدو

های عاليتتری برای مشارکت در فباشد و افراد چينی با دانش زیست محيطی بيشتر، تمایل قویخرید محصوالت سبز میبينی رفتار در پيش

( معتقدند 8116(. الروچه و همكاران )271: 8112، 61ها نيز تاثيرگذار است )پاول و هاممربوط به خرید سبز دارند. همچنين دانش بر نگرش

های مطلوب آنان به محصوالت سبز دارد. تحقيقات گذشته نيز زیست نقش مهمی در شكل دادن به نگرشدانش فرد درباره محيط و محيط 

ثابت نمودند که دانش زیست محيطی تأثير مثبت و معناداری بر نگرش به محصوالت سبز دارد. امروزه، دانش زیست محيطی نه تنها یک 

کننده تاثيرگذار است. دانش زیست محيطی به عنوان شود که بر رفتار مصرفمیایدئولوژی است بلكه مسئله مهمی در رقابت بازار محسوب 

 (.2: 6936شود )نخعی و خيری، هایش تعریف میدانش عمومی در مورد حقایق، مفاهيم و روابط محيط طبيعی و اکوسيستم

 

 پيشينه تحقيق 
)مطالعه موردی : دانشجویان دانشگاه شهيد چمران اهواز( ای به بررسی عوامل مؤثر بر رفتار خرید سبز ( در مقاله6923موجودی )

ترتيب این عوامل  -8ترین عوامل مؤثر بر رفتار خرید سبز چيست؟ مهم -6باشد : گویی به دو سوال میپرداخت. این تحقيق به دنبال پاسخ

آوری شد. با استفاده از روش وزیع و جمعی این تحقيق نزد دانشجویان دانشگاه شهيد چمران اهواز تاز نظر اهميت چيست؟ پرسشنامه

رگرسيون چندگانه بررسی شدند. نتایج نشان داد که ميزان خطر ادراک شده مشكالت زیست محيطی بيشترین تأثير و داشتن نگرش زیست 

 ترین تأثير را بر رفتار خرید سبز دارد.محيطی کم

کنندگان پرداختند. تحقيق حاضر ر نگرش و قصد خرید سبز مصرف( در تحقيقی به بررسی عوامل مؤثر ب6939محمدیان و بخشنده )

کنندگان به خرید و استفاده از محصوالت سبز، اقدام به شناسایی و توسعه مدلی از عوامل با هدف ارائه پيشنهاداتی جهت ترغيب مصرف

ا حاکی از هپيمایشی است. نتایج تحليل داده-کنندگان نموده است.این تحقيق از نوع توصيفیمؤثر بر نگرش خرید و قصد خرید سبز مصرف

ه گرایی بر نگرش بتاثير مثبت و معنادار متغيرهای نگرش های زیست محيطی، توجه به سالمتی، دانش زیست محيطی، تمایل به جمع

والت که نگرش به محص محصوالت سبز بود. اما تاثير اثرات ميان فردی بر نگرش به محصوالت سبز معنادار نبود. همچنين نتایج نشان داد

سبز بر قصد خرید محصوالت سبز، تاثير مثبت و معناداری دارد و متغيرهای تمایل به پرداخت و ضرورت درک شده محصول به ترتيب به 

بر  یگر این رابطه شناخته شدند. در پایان نيز براساس نتایج به دست آمده، پيشنهاداتی جهت تاثيرگذارعنوان متغيرهای ميانجی و تعدیل

 کنندگان و در نتيجه ترغيب آنان به خرید محصوالت سبز ارائه شد.نگرش مصرف

گنندگان محصوالت بررسی اثرات تبليغات تجاری بر نگرش و قصد خرید مصرف»( در تحقيقی با عنوان 6931اميدی و همكاران )

ی مربوطه در تبليغات، تقویت برند، سرگرمی و همدلی بر با استفاده از ابزار پرسشنامه استاندارد به این نتيجه رسيدند که خبرها« سبز

کنندگان تأثير دارد و همچنين های ادارک شده مصرفکنندگان تأثير ندارد. آشنایی با تبليغات بر ارزشهای ادراک شده مصرفارزش

 کنندگان تأثير دارد. های ادراک شده بر نگرش مصرفارزش

سی ، به برر«عنوان بررسی رفتار خرید مصرف کننده نسبت به محصوالت سبز در نيوزلند»( در تحقيقی با 8112گان و همكاران )

کنندگانی که از مسائل زیست محيطی آگاهی دارند به احتمال زیاد از محصوالت سبز این رفتار پرداخته و چنين نتيجه گرفتند که مصرف

فيت و نام تجاری نيز از جمله عوامل مهمی هستند که افراد هنگام های سنتی محصول مانند قيمت، کيخرید خواهند نمود. همچنين جنبه

 ایتصميم خرید مدّ نظر دارند. بعالوه در مورد افرادی که ازدواج نموده و یا در شرف ازدواج هستند، احتمال بيشتری وجود دارد که از کااله

چنين نسل آینده خود مراقبت عيت سالمت خود و خانواده و همسبز خرید نمایند و این به این دليل است که این گروه از افراد درباره وض

 بيشتری به عمل آورند.

ها ، به این نتيجه رسيدند که خانم«عنوان مشخصات مصرف کننده سبز در یونان»(، در تحقيقی با 8161آبليوتيس و همكاران )

ی منفی با تمایل افراد به رفتارهای سبز دارد. ح درآمد رابطهچنين سطبيشتر از آقایان تمایل به رفتارهای دوستدار محيط زیست دارند. هم

                                                           
9 Leonidou 
10 Powell & Ham 
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 یتوان به نبود رابطه معنادار بين سطح تحصيالت و رفتار مصرف اشاره کرد با توجه به پيشينهکنندگان سبز میاز دیگر نتایج این پژوهش

 کنندگان سبز استفاده خواهد شد.نيمرخ مصرفشناختی سن، جنسيت، تحصيالت و سطح درآمد برای تعيين پژوهش از متغيرهای جمعيت

ا دارند که ببيان می« بررسی تجربی رفتار خرید سبز در ميان نسل جوان»( در تحقيق خود با عنوان 8162کانچاناپيبول و همكاران )

ا نسبت يت بيشتری رگيری خرید محصوالت سبز حساسکنندگان هنگام تصميمتوجه به افزایش آگاهی درباره اثرات زیست محيطی، مصرف

ند که ارسد به نگرش و باور متفاوتی رسيدهی ما هستند به نظر میدهندۀ آیندۀ جامعهدهند. نسل جوان که نشانبه این محصوالت نشان می

حيطی م نماید. این پژوهش تجربی به بررسی تاثير دانش زیست محيطی و اثرات زیستها را قادر به تأمل در انتخاب محصوالت سبز میآن

کند که اثرات زیست محيطی و دانش زیست محيطی نقش تعيين پردازد. نتيجۀ تجزیه و تحليل تایيد میدر رفتار خرید سبز نسل جوان می

 تکند، زیرا نسل جوان توانایی استفاده از تكنولوژی و برقراری ارتباط و تبادل اطالعاکنندگان جوان ایفا میای را در خرید واقعی مصرفکننده

 کنندگان در تمام سنين به گسترش رفتار خرید سبز کمک کنند.را دارد و همچنين تمام مصرف

، «بينی قصد خرید سبز در نيجریه، نقش واسطه از آگاهی از محيط زیستپيش»( در تحقيق خود با عنوان 8163کاراتو و نيک مت )

ند که او حساسيت قيمت سبز در نيجریه پرداخته و متوجه شده بينی قصد خریدای آگاهی زیست محيطی در پيشبه بررسی نقش واسطه

اند. ارتباط بين از جمعيت در رفتار خرید سبز مشغول %3به رغم آگاهی جهانی نسبت به محيط زیست و بازاریابی سبز، در نيجریه تنها 

ز شود. در نتيجه، خرید سبيطی مریوط میهای زیست محای آگاهیحساسيت به قيمت سبز و قصد خرید سبز به طور کامل به نقش واسطه

تواند افزایش یابد و این زمانی است که فراوانی محصوالت سبز وجود دارد. محققان در این تحقيق بر این باورند که آگاهی از قيمت باال می

بسيار مهمی در مؤثر بودن  ایهای زیست محيطی را افزایش دهد. آگاهی از محيط زیست نقش واسطهتواند سطح آگاهیمحصوالت سبز می

 کند.های سبز و قصد خرید سبز ایفا میی بين قيمترابطه

ی گيرکنندگان محصوالت سبز و تأثير آن بر تصميممنابع آگاهی مصرف» ( در تحقيقی با عنوان 8162سيدیک و افضل حسين )

بليغاتی های ترگرسيون به این نتيجه رسيدند که فعاليت با استفاده از پرسشنامه و با استفاده از تجزیه و تحليل«  خرید در بنگالدش

های مرجع تأثير قابل توجهی دارد همچنين نتایج نشان داد که آکاهی از محصوالت سبز به زیست بر روی گروهمحصوالت سازگار با محيط

 گذارد.کنندگان سبز تأثير میطور قابل توجهی بر مصرف

 

 روش کار
باشد. جامعه آماری این پژوهش همبستگی می -هدف کاربردی و بر مبنای ماهيت از نوع توصيفیروش پژوهش حاضر بر مبنای 

گيری تصادفی ساده  و با استفاده از فرمول باشد که حجم نمونه روش نمونهنفر از کارکنان شرکت فرآوری پویا زرکان آق دره می 6111

باشد، برای سنجش تأثير رسانه جمعی از پرسشنامه اسالم ه از  دو پرسشنامه میها با استفادآوری دادهانتخاب شد. روش جمع 872کوکران 

( استفاده 6932باشد و برای سنجش تمایل به خرید سبز از پرسشنامه امراللهی جالل آبادی )سوال می 82( استفاده شده که شامل 6932)

 223/1های جمعی و خرید سبز به ترتيب باخ برای پرسشنامه رسانهبه وسيله آلفای کرون باشد. پایایی پرسشنامهسوال می 1شده که شامل 

های( توان گفت که اجزای درونی )یعنی تمام گویهباشد باالتر است و میمی 7/1به دست آمده است که از مقدار الزم آن که  231/1و 

استفاده شده  spss 18ها از نرم افزار ليل دادهوتحمقياس دارای همبستگی قابل قبولی با همدیگر هستند. در پژوهش حاضر، برای تجزیه

ای، آزمون نسبت و اسپيرمن برای تعيين رابطه بين دو متغير به همراه نمودار تک نمونه tهای ها از آزموناست که برای تحزیه و تحليل داده

 پراکنش برای تعيين رابطه بين دو متغير و ضریب تعيين استفاده گردید.

 

 هایافته
 هاي دموگرافيک پاسخگویان(صيفي )ویژگيآمار تو

نفر( مرد  863درصد ) 9/77دهد که های پژوهش نشان میشناختی دادهنتایج به دست آمده از آمار توصيفی در مورد توزیع جمعيت

نفر(،  31درصد ) 3/92سال  81-91نفر(،  22درصد ) 2/63سال 83(. به لحاظ توزیع سنی زیر 6نفر( زن بودند )جدول  19درصد ) 1/88و 

نفر(،  21درصد ) 9/62سال  3(. سابقه کاری زیر 8نفر( بودند )جدول  28درصد ) 6/63سال  93نفر( و باالی  33درصد ) 6/92سال  93-96

(. به لحاظ 9نفر( بودند )جدول  26درصد ) 7/62سال  61نفر( و بيش از  27درصد ) 82سال  66-63نفر(،  663درصد ) 2/28سال  61-3

نفر( و فوق ليسانس و باالتر  631درصد ) 6/31نفر(، ليسانس  13درصد ) 9/89نفر(، فوق دیپلم  61درصد ) 3/9تر ت دیپلم و پایينتحصيال

 (.2باشند )جدول ( نفر می27درصد ) 3/61
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 توزیع فراواني افراد مورد مطالعه بر حسب جنس-1جدول 
 

 درصد فراوانی جنسيت

 9/77 863 مرد

 1/88 19 زن

 611 872 مجموع

 

 توزیع فراواني افراد مورد مطالعه بر حسب سن -2جدول 
 

 

 

 

 

 

 

 

 توزیع فراواني افراد مورد مطالعه بر حسب سابقه کار -3جدول 
 

 درصد فراوانی سابقه کار

 9/62 21 سال 3زیر 

 2/28 663 سال 61تا  3بين 

 82 27 سال 63تا  66بين 

 7/62 26 سال 61بيش از 

 611 872 مجموع

 
 توزیع فراواني افراد مورد مطالعه بر حسب وضعيت تحصيل -4جدول 

 

 درصد فراوانی وضعيت تحصيالت

 3/9 61 تردیپلم و پایين

 9/89 13 فوق دیپلم

 6/31 631 ليسانس

 3/61 27 فوق ليسانس و باالتر

 611 872 مجموع

 

 توصيف متغيرهاي تحقيق
 باشد. های توصيفی متغيرهای تحقيق می( حاوی آماره3جدول )

 

 آماره هاي توصيفي متغير هاي تحقيق -5جدول 
 

 ماکزیمم مينيمم کشيدگی چولگی انحراف معيار دامنه ميانگين های توصيفیآماره

 19/2 22/6 -132/1 689/1 33/1 63/9 119/9 خرید سبز

 3 6 -81/6 16/1 68/6 2 33/8 های جمعیرسانه

 

 

 درصد فراوانی سن

 2/63 22 سال 83زیر 

 3/92 31 سال 91تا  81بين 

 6/92 33 سال 93تا  96بين 

 6/63 28 سال 93باالی 

 611 872 مجموع
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 آمار استنباطي

 آزمون نرمال بودن متغيرهاي تحقيق

ای یک نمونه 66اسميرنوف-های تحقيق باید نرمال بودن متغيرهای تحقيق توسط آزمون کولموگروفدر ابتدا قبل از بررسی فرضيه

 باشند:های این آزمون به صورت زیر میبررسی شود. فرضيه

 𝑯𝟎.متغير مورد بررسی توزیع نرمال دارد : 

 𝑯𝟏.متغير مورد بررسی توزیع نرمال ندارد : 
 

 اي براي متغيرهاي تحقيقاسميرنوف یک نمونه -آزمون کولموگوروف -6جدول 
 

 متغير
 اسميرونف -آزمون کولموگروف 

 وضعيت داریسطح معنی آماره آزمون

 غيرنرمال 118/1 993/8 خرید سبز

 غير نرمال 117/1 382/1 های جمعیرسانه

 غير نرمال 167/1 32/3 های تلوزیونیبرنامه

 غير نرمال 113/1 119/2 های رادیوییبرنامه

 غير نرمال 181/1 671/6 نشریات

 غير نرمال 128/1 691/6 های اینترنتیسایت

 غير نرمال 162/1 217/9 های اجتماعیشبكه

 غير نرمال 199/1 237/2 پيام کوتاه

 

های داری برای متغيرهای برنامهای، که مقدار سطح معنیاسميرنوف یک نمونه -(، آزمون کولموگوروف1براساس نتایج جدول )

کمتر شده است، لذا فرض نرمال بودن  13/1اجتماعی و پيام کوتاه از های های اینترنتی، شبكههای رادیویی، نشریات، سایتتلوزیونی، برنامه

( فرضيه نرمال بودن برای این متغيرها 13/1درصد اطمينان )در سطح معنی داری  33/1شود. یعنی با برای این متغيرهای پژوهش تایيد نمی

 شود. رد می

های همبستگی اسپيرمن و کندال استفاده فرضيات فرعی از آزمونحال برای آزمون فرضيه اصلی از آزمون پارامتریک پيرسون و برای 

 شود. می

 

 آزمون فرضيه اصلي تحقيق
 های جمعی و خرید سبز کارکنان شرکت فرآوری پویا زرکان آق دره رابطه وجود دارد.بين رسانه

 

 آزمون همبستگي بين رسانه هاي جمعي و خرید سبز -7جدول 
 

 نوع رابطه وجود رابطه تعداد داریسطح معنی ضریب همبستگیمقدار  همبستگی آماره  آزمون

 های جمعیرسانه
 مستقيم رابطه دارد 872 111/1 231/1 کندال

 مستقيم رابطه دارد 872 111/1 926/1 اسپيرمن

 

ای هسبز و رسانه(، ضریب همبستگی کندال و اسپيرمن برای رابطه بين خرید 7بر اساس نتایج حاصل از آزمون همبستگی در جدول )

های جمعی در کارکنان شرکت فرآوری دهنده این است که بين خرید سبز و رسانهاست که نشان -926/1و  -231/1جمعی به ترتيب برابر با 

لی صشود و رابطه بين این دو متغير مثبت است. لذا فرضيه ا(. بنابراین فرضيه صفر رد میp<13/1پویا زرکان آق دره رابطه وجود دارد )

گيرد، به این مفهوم که استفاده از وسایل جمعی کارکنان بر خرید سبز کارکنان شرکت فرآوری پویا زرکان آق تحقيق مورد تایيد قرار می

                                                           
11 .Kolmogorov-Smirnov 
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های جمعی موجب تغييرات در ميزان خرید سبزکارکنان است و به کند و تغييرات در رسانهدره دارای تأثير است و به طرف مثبت سير می

 .کند)افزایشی( سير میطرف مثبت 

 

 آزمون فرضيه فرعي اول
 های تلوزیونی و خرید سبز کارکنان شرکت فرآوری پویا زرکان آق دره رابطه وجود دارد.بين برنامه

 

 هاي تلوزیوني و خرید سبزآزمون همبستگي بين تماشاي برنامه -8جدول 
 

 رابطه نوع وجود رابطه تعداد داریسطح معنی مقدار ضریب همبستگی آماره همبستگی

 مستقيم رابطه دارد 872 116/1 993/1 اسپيرمن

 مستقيم رابطه دارد 872 116/1 813/1 کندال

 

و ضریب همبستگی کندال  -993/1(، ضریب همبستگی اسپيرمن برابر با 2بر اساس نتایج حاصل از آزمون همبستگی در جدول )

های تلوزیونی و خرید سبز کارکنان شرکت فرآوری پویا زرکان آق دره رابطه که بين برنامهدهنده این است است که نشان -813/1برابر با 

شود و رابطه بين این دو متغير مستقيم است. لذا فرضيه فرعی اول تحقيق مورد تایيد (. بنابراین فرضيه صفر رد میp<13/1وجود دارد )

کند، تلوزیونی موجب تغييرات در ميزان خرید سبزآنان است و به طرف مثبت سير میهای گيرد، به این مفهوم که تغييرات در برنامهقرار می

 های تلوزیونی موجب افزایش خرید سبز کارکنان می شود و بالعكس.بدین معنی که افزایش برنامه

 

 آزمون فرضيه فرعي دوم
 رابطه وجود دارند.بين استفاده از نشریات و خرید سبز کارکنان شرکت فرآوری پویا زرکان آق دره 

 

 آزمون همبستگي بين استفاده از نشریات و خرید سبز کارکنان -9جدول 
 

 نوع رابطه وجود رابطه تعداد داریسطح معنی مقدار ضریب همبستگی آماره همبستگی

 مستقيم رابطه دارد 872 166/1 872/1 اسپيرمن

 مستقيم رابطه دارد 872 169/1 632/1 کندال

 

و ضریب همبستگی کندال برابر  872/1(، ضریب همبستگی اسپيرمن برابر با 3حاصل از آزمون همبستگی در جدول ) بر اساس نتایج

دهنده این است که بين استفاده از نشریات و خرید سبز کارکنان شرکت فرآوری پویا زرکان آق دره رابطه وجود است که نشان 632/1با 

شود و رابطه بين این دو متغير مستقيم است. لذا فرضيه فرعی دوم تحقيق مورد تایيد قرار می(. بنابراین فرضيه صفر رد p<13/1دارد )

گيرد، به این مفهوم که تغييرات در استفاده از نشریات بر خرید سبز کارکنان شرکت فرآوری پویا زرکان آق دره تاثير دارند و به طرف می

ستفاده از نشریات باعث افزایش خرید سبز کارکنان شرکت فرآوری پویا زرکان آق کند، بدین معنی که افزایش امثبت )صعودی( سير می

 دره همراه است و بالعكس.

 

 آزمون فرضيه فرعي سوم

 های اینترنتی بر خرید سبز کارکنان شرکت فرآوری پویا زرکان آق دره رابطه وجود دارد.بين استفاده از سایت
 

 هاي اینترنتي و خرید سبز کارکنانسایت آزمون همبستگي بين استفاده از -11جدول 
 

 رابطه نوع رابطه وجود تعداد داریمعنی سطح همبستگی مقدار ضریب همبستگی آماره

 مستقيم رابطه دارد 872 111/1 861/1 اسپيرمن

 مستقيم رابطه دارد 872 111/1 828/1 کندال
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و ضریب همبستگی کندال  861/1همبستگی اسپيرمن برابر با (، ضریب 61بر اساس نتایج حاصل از آزمون همبستگی در جدول )

های اینترنتی و خرید سبز کارکنان شرکت فرآوری پویا زرکان آق دهنده این است که بين استفاده از سایتاست که نشان 828/1برابر با 

متغير مستقيم است. لذا فرضيه فرعی سوم تحقيق شود و رابطه بين این دو (. بنابراین فرضيه صفر رد میp<13/1دره رابطه وجود دارد )

های اینترنتی موجب تغيير در خرید سبز کارکنان شرکت فرآوری گيرد، به این مفهوم که تغييرات در استفاده از سایتمورد تایيد قرار می

خرید  های اینترنتی موجب افزایشسایتکند، بدین معنی که افزایش استفاده از پویا زرکان آق دره است و به طرف مثبت )افزایشی( سير می

سبز کارکنان شرکت فرآوری پویا زرکان آق دره همراه است و بالعكس، که مثبت بودن ضرایب آزمون های کندال و اسپيرمن دليل افزایشی 

  .بودن این رابطه است
 

 آزمون فرضيه فرعي چهارم

 فرآوری پویا زرکان آق دره رابطه وجود دارد.های اجتماعی و خرید سبز کارکنان شرکت بين استفاده از شبكه
 

 هاي اجتماعي و خرید سبزآزمون همبستگي بين استفاده از شبکه -11جدول 
 

 نوع رابطه وجود رابطه تعداد داریسطح معنی مقدار ضریب همبستگی آماره همبستگی

 مستقيم رابطه دارد 872 117/1 818/1 اسپيرمن

 مستقيم داردرابطه  872 117/1 627/1 کندال

 

و ضریب همبستگی کندال  818/1(، ضریب همبستگی اسپيرمن برابر با 66براساس نتایج حاصل از آزمون همبستگی در جدول )

های اجتماعی و خرید سبز کارکنان شرکت فرآوری پویا زرکان آق دهنده این است که بين استفاده از شبكهاست که نشان 627/1برابر با 

شود و رابطه بين این دو متغير مستقيم است. لذا فرضيه فرعی چهارم تحقيق (. بنابراین فرضيه صفر رد میp<13/1دارد )دره رابطه وجود 

های اجتماعی کارکنان شرکت فرآوری پویا زرکان آق دره موجب گيرد، به این مفهوم که تغييرات در استفاده از شبكهمورد تایيد قرار می

ای اجتماعی هکند، بدین معنی که افزایش استفاده از شبكهکارکنان است و به طرف مثبت )افزایشی( سير می تغييرات در ميزان خرید سبز

 هایکارکنان شرکت فرآوری پویا زرکان آق دره با افزایش خرید سبز کارکنان آن همراه است و بالعكس، که مثبت بودن ضرایب آزمون

  .ه استکندال و اسپيرمن دليل افزایشی بودن این رابط

 

 آزمون فرضيه فرعي پنجم

 های کوتاه و خرید سبز کارکنان شرکت فرآوری پویا زرکان آق دره رابطه وجود دارد.بين استفاده از پيام
 

 آزمون همبستگي بين استفاده از پيام هاي کوتاه و خرید سبز کارکنان -12جدول 
 

 نوع رابطه وجود رابطه تعداد داریمعنی سطح همبستگی مقدار ضریب آماره همبستگی

 مستقيم رابطه دارد 872 111/1 672/1 اسپيرمن

 مستقيم رابطه دارد 872 111/1 633/1 کندال

 

و ضریب همبستگی کندال  672/1(، ضریب همبستگی اسپيرمن برابر با 68بر اساس نتایج حاصل از آزمون همبستگی در جدول )

های کوتاه و خرید سبز کارکنان شرکت فرآوری پویا زرکان آق دره که بين استفاده از پيامدهنده این است است که نشان 633/1برابر با 

شود و رابطه بين این دو متغير مستقيم است. لذا فرضيه فرعی پنجم تحقيق مورد (. بنابراین فرضيه صفر رد میp<13/1رابطه وجود دارد )

استفاده از پيام کوتاه کارکنان شرکت فرآوری پویا زرکان آق دره موجب تغييرات در ميزان گيرد، به این مفهوم که تغييرات در تایيد قرار می

کند، بدین معنی که افزایش استفاده از پيام کوتاه کارکنان شرکت فرآوری پویا خرید سبز کارکنان است و به طرف مثبت )افزایشی( سير می

های کندال و اسپيرمن دليل افزایشی ست و بالعكس، که مثبت بودن ضرایب آزمونزرکان آق دره با افزایش خرید سبز کارکنان آن همراه ا

  .بودن این رابطه است
 

 

 

http://www.joas.ir/


 332 -321، ص  3131، بهار  31پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری، شماره 
ISSN: 2538-3663 

http://www.Joas.ir 

 

 آزمون فرضيه فرعي ششم
 های رادیویی و خرید سبز کارکنان شرکت فرآوری پویا زرکان آق دره رابطه وجود دارد.بين برنامه

 

 ید سبزهاي رادیویي و خرآزمون همبستگي بين برنامه -13جدول 
 

 رابطه نوع رابطه وجود تعداد معنی داری سطح همبستگی مقدار ضریب همبستگی آماره

 مستقيم رابطه دارد 872 116/1 923/1 اسپيرمن

 مستقيم رابطه دارد 872 116/1 827/1 کندال

 

ضریب همبستگی کندال  و -923/1(، ضریب همبستگی اسپيرمن برابر با 69بر اساس نتایج حاصل از آزمون همبستگی در جدول )

های رادیویی و خرید سبز کارکنان شرکت فرآوری پویا زرکان آق دره رابطه دهنده این است که بين برنامهاست که نشان -827/1برابر با 

د تایيد رشود و رابطه بين این دو متغير مستقيم است. لذا فرضيه فرعی ششم تحقيق مو(. بنابراین فرضيه صفر رد میp<13/1وجود دارد )

کند، های رادیویی موجب تغييرات در ميزان خرید سبزآنان است و به طرف مثبت سير میگيرد، به این مفهوم که تغييرات در برنامهقرار می

 شود و بالعكس.های رادیویی موجب افزایش خرید سبز کارکنان میبدین معنی که افزایش برنامه

 

 گيرينتيجه
ها یكی از ابزارهای مهم و تاثيرگذار محسوب در زمينه مصرف، رفتار، فرهنگ و ... می توان گفت رسانه در رابطه با تاثيرات رسانه

ند و اها، تصویرها و افكاری هستند که بيشترشان از جامعه سازنده رسانه گرفته شدهای از پيامها مجموعه بسيار گستردهشوند، زیرا رسانهمی

 های جمعی بر روی تمایل بهشوند. این تحقيق به دنبال شناسایی نقش رسانهر جوامع باز فرستاده میعاقبت نيز به خود آن جامعه و سای

های نقش تلوزیون، رادیو و نشریات بر روی تمایل به خرید سبز تایيد شد. از آنجایی که یكی از خرید سبز بود. با مطالعه این پژوهش فرضيه

دهند و یكی از هاست. که از طریق انتقال هنجارها، سطح رفتار را در جامعه ارتقاء میی آنسازها بحث فرهنگوظایف اصلی تمام رسانه

های مردم جامعه را های دقيق و کنترل شده اندیشهریزیباشند که قادر به برنامهها باورها و معيارهایی میعوامل بسيار مهم دگرگونی ارزش

ی ترین رسانهسبز سوق دهند.  با توجه به انتخاب رسانه دیداری تلویزیون به عنوان ارزان شكل دهند رفتار آنان را به  سمت خرید محصوالت

بخشی در مورد محصوالت سبک، بازاریابان محصوالت امر تبليغات باید با ارائه تبليغات اثربخش و جذاب بخصوص رسانی و آگاهیبرای اطالع

ها مردم را به سوی اصالح ود محصوالت سبز جدید آشنا سازند و از طریق رسانهکنندگان را با محصوالت سبز موجدر فضای مجازی مصرف

الگوی مصرف و به سمت استفاده از محصوالت سبز و دوستدار محيط زیست که موجب سالمت جامعه و هم به حفظ محيط زیست کمک 

 کنند، سوق دهند.می

 

 پيشنهادها
 ينه استفاده از محصوالت سبز در نشریات، رادیو و تلوزیون نسبت به باالبردن های فردی افراد موفق در زمانعكاس تجارب و تكنيک

 درک و اعتقاد افراد نسبت به سودمندی محصوالت سبز تالش کرد.

 ها سعی در باال بردن دانش زیست محيطی افراد داشته های در رابطه با فواید استفاده از محصوالت سبز در رسانهبا توليد برنامه

تر تغيير خواهد کرد و ایجاد نگرش مثبت خود باعث تمایل بيشتر افراد به سمت استفاده از افزایش آگاهی نگرش افراد راحت و به دنبال

 شود.محصوالت خود سبز می

  افزایش دانش افراد از طریق ، توزیع بروشورها و همچنين تبليغات محيط زیستی ازطریق بيلبوردها و اتوماسيون اداری ، ميزان

و دانش افراد را باال برده تا از این طریق بتوان این باور را که مصرف محصوالت سبز نه تنها برای محيط افراد اطراف بلكه برای وجود آگاهی 

 خود فرد نيز سودمند و مفيد است .
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