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Abstract

Today, the importance of dealing with healthy and organic foods, due to the
many benefits of these products, has already become clear to everyone. In this
regard, the aim of the present study is to investigate the effect of social identity,
social influence, perceived value and consumer innovativeness on the intention
to Purchasing organic products. This research in terms of purpose is practical
and in method is the category of descriptive-survey research. The statistical
population of the study is all consumers of organic products in Karaj, that The
sample size was obtained from the available cluster sampling method. The data
collection tool in this study was the standard questionnaire that reliability of this
questionnaire was confirmed by using Cronbach's alpha coefficient and its
combined reliability and its validity was confirmed by content validity and
construct validity. to analyze the data used from structural equation modeling
with Smart PLS software. After examining the fit of the model, the results show
that social identity and social Influence have a significant effect on the intention
to purchasing organic products and the mediating role of perceived value of
customers confirmed and the role of moderating consumer innovativeness in
identity Social impact and social influence impact on the intention to purchasing
organic products was not confirmed.
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امروزه اهميت پرداختن به غذاهاي سالم و ارگانيک ،با توجه به فوائد فراوان ايـن محصوالت بـيش از پيش بر
همگان آشكار شده است .در همين راستا هدف پژوهش حاضر ،بررسی تاثير هويت اجتماعی ،اثر اجتماعی ،ارزش
ادراکشده و نوآوري مصرفکننده بر قصد خريد محصوالت ارگانيگ میباشد .اين پژوهش از لحاظ هدف کاربردي
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محصوالت ارگانيک شهر کرج میباشد که حجم نمونه از روش نمونهگيري خوشهاي در دسترس بدست آمد .ابزار
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 .1مقدمه
در دهه اخير توجه و اهميت به محصوالت ارگانيک در بازار جهانی بهطور قابل توجهی توسعه يافته است .افزايش
آگاهی افراد از تخريب منابع طبيعی و موضوع حفاظت از محيطزيست ،منجر به خلق نوعی جنبش به نام مصرف
سازگار با محيطزيست و يا مصرف سبز شده است ( ،)Omar, Nazri, Osman & Ahmad, 2017و نگرانیهاي
زيستمحيطی باعث افزايش تمايل مصرفکنندگان به خريد محصوالت ارگانيک و سبز شده است Kautish, Paul
) .)& Sharma, 2019همچنين افزايش آگاهی مصرفکننده در زمينه ارزش غذايی و غنیسازي مواد غذايی براي
مراقبتهاي بهداشتی ،تقاضا براي مواد غذايی ارگانيک را در بازار افزايش داده است که انتظار میرود در آينده نيز
ادامهدار باشد ) .(Irene Goetzk & Spillere, 2014در پژوهشی Ghalawat, Parmar, Mehla & Girdhar
) (2019بيان کردند که محصوالت ارگانيک جايگاه قابل توجهی در ذهن مصرفکنندگان کسب کردهاند و افرادي
که نگران سالمتی خود هستند به محصوالتی که در فرايند توليد ،فراوري و نگهداري آنها از مواد شيميايی و
کودهاي مصنوعی استفاده نمیشود ،اعتماد دارند ( .)Ghalawat, Parmar, Mehla & Girdhar, 2019بنابراين
ازآنجايیکه مصرفکنندگان تمايالت بيشتري به مصرف و خريد محصوالت سبز و ارگانيک پيدا کردهاند ،اين
محصوالت محبوبيت زيادي در بازار بهدست آوردهاند ( Chen, 2010; Lee, Conklin, Cranage & Lee,
 .)2014در چند سال گذشته در کشور ايران نيز با توجه به افزايش سطح آگاهی مردم ،توجه خاصی به محصوالت
طبيعی و ارگانيک شده است و تمايل مصرفکنندگان به اين محصوالت افزايش يافته است ،محصوالتی که در
مقايسه با کاالهاي معمولی از کيفيت باالتري برخوردار است تا راهی براي رهايی از محصوالت آغشته به سموم و
مواد شيميايی شود .البته بازار اين محصوالت در کشور طی سالهاي گذشته در دورهاي از زمان در رونق بوده ولی
در دورهاي ديگر به دست فراموشی سپرده شده و يا در برخی موارد به ابزاري براي تبليغ کاال براي سودجويان
تبديل شده است؛ محصوالتی که در صورت فرهنگسازي براي استفاده از آنها ،میتواند ارزش افزوده بااليی را
براي بخش کشاورزي کشور به دنبال داشته باشد (.)Niavarani, 2017
رئيس انجمن ارگانيک ايران با اشاره به فعاليت 10ساله محصوالت ارگانيک در کشور ،اظهار کرد :در 10سال
گذشته سابقه فعاليت ايران در بحث توليد محصوالت ارگانيک حدود يکدرصد از سهم بازار داخلی بوده است ،وي
بيان کرد" :البته بيشتر محصوالت توليد داخل در گذشته ارگانيک بوده اما هيچگونه تاييديهاي از سازمانهاي
جهانی نداشته زيرا ارگانيکبودن کاال تنها منوط بر تاييديه داخلی نبوده و بايد آزمايشهاي الزم در نهادهاي مرتبط
جهانی انجام گيرد" ( .)Niavarani, 2017همچنين (2018) Nooraniبيان کرد که به دليل اينكه کمتر از
يکدرصد از سهم توليدات داخلی به محصوالت ارگانيک اختصاص دارد ،حمايت بيشتر مسئوالن دولتی از
توليدکنندگان اين محصوالت نياز هست (.)Noorani, 2018
قدم اول در پرداختن و حرکت به سمت توسعه توليد محصـوالت سالم و ارگانيک ،شناسايی هدف ،يعنی
مصرفکنندگان است ،چرا که عامل اصلی رشد هر سامانه اقتصادي ،داشتن دانش مديريت بر مبناي شـناخت رفتار
مصرفکننده ،عوامل تأثيرگذار بر آن و قدرت پـيشبينـی رفتـار وي میباشد .لذا بررسی جامعه ي هدف ،يعنی
رفتار مصرفکنندگان که اولين و مهمترين حلقه يک سيستم اقتصادي هستند ،ضروري بهنظر میرسد .شناخت
رفتار مصرفکننده از آن جهت اهميـت دارد کـه در تنظيم برنامه بازاريابی و افزايش کارايی فرايند توليـد تا مصرف،
میتواند راهگشا باشد ( ،)Kouchaki, Mansouri, Ghorbani & Rajabzadeh, 2013و صاحبنظران همواره به
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دنبال ارائه نظرياتی هستند که به کمک اين نظريهها بتوانند به تبيين رفتار مصرفکنندگان بپردازند
(.)Almasitabar & Namamian, 2019
الگوي مصرف ،منعكسکننده وضعيت طبقه اجتماعی مصرفکننده میباشد .اين الگوي مصرف در تعيين رفتار
خريد مصرفکننده ،گاهی مهمتر از درآمد او میباشد و افـراد تمايـل دارنـد خـود را بـا وضعيت طبقـه اجتمـاعی
جـاري در جامعـه يـا در طبقـه اجتماعی باالتر از آن همگام سـازند .بنابراين آنها بـه احتمال زياد محصوالت
مربوط بــه برندهايی را میخرند که داللت بـر اعتبـار زيـاد برنـد ،رفاه و طبقـه اجتماعیشان داشته باشد .ازطرفی
مشتريان با شناسايی و مرتبطکردن خود با برندها ،بهدنبال انعكاس و تقويت هويت خود میباشند ( Bhattacharya
 .)& Sen, 2003براساس نظريه هويت اجتماعی ،افراد در توصيف خود فراتر از هويت شخصی رفته و صحبت از
هويت اجتماعی مینمايند ( .)He & Li, 2011هويت اجتماعی میتواند در رفتار افرادي که عضو آن جامعه هستند
تاثير بگذارد ( ،)Chen & lin, 2019انديشمندان مديريت بيان میکنند که فرايند هويتگرفتن مصرفکننده از برند،
میتواند بر تصميمات خريد مصرفکننده تاثيرگذار باشد (.)Ahearne, Bhattacharya & Gruen, 2005
اثر اجتماعی نيز يكی از عوامل ديگري است که تعيينکننده مهم رفتار يک فرد است ( Persaud & Schillo,
 .)2017تاثيرگذاران مانند خانواده ،دوستان و جامعه همواره براي تصميمگيري خريد تاثيرگذار هستند
( .)Khodabandeh & Lindh, 2020اثر اجتماعی اطالعات را منتقل کرده و واکنشهاي عاطفی را از طريق
عواملی مانند الگوسازي ،دستورالعمل و ترغيب اجتماعی فعال میکند ،اين در شرايطی رخ میدهد که نظر و عقيده
افراد معروف و يا حرفهاي بهگونهاي مثبت بر روي نگرش مصرفکنندگان براي خريد محصوالت جديد تاثير
میگذارد ،لذا اجتماع و ساير افرادي که در گروه میباشند میتوانند نقش مهمی در پذيرش محصول جديد براي
مصرفکنندگان داشته باشند ( ،)Persaud & Schillo, 2017بنابراين هويت اجتماعی و اثر اجتماعی از جمله
عواملی هستند که بر قصد خريد مصرفکننده تاثير میگذارند و میتوانند نقش مهمی در خريد محصوالت ارگانيک
داشته باشند.
ارزش ادراکشده يكی از عوامل ديگري است که بر قصد خريد تاثير میگذارد ( .)Konuk, 2018بهطور کلی
میتوان گفت ارزش ادراکشده ،ارزيابی کلی مصرفکننده از مطلوبيت يک محصول با توجه به درکی که از
دريافتیها و پرداختیها دارد ،میباشد ( ،)Zarei & Naseri Ashtrani, 2019بنابراين مصرفکنندگان هنگامی که
کيفيت درکشده بااليی از محصوالت ارگانيک دارند ،ارزش ادراکشده آنها افزايش يافته و قصد خريد محصوالت
ارگانيک ،وفاداري و ترجيح برند در آنها افزايش میيابد ( .)Konuk, 2018هويت اجتماعی نيز باعث شده افراد
ارزشهاي شخصی خود را کم نمايند و ارزشهاي گروه و جامعه براي آنها مهمتر باشد ،لذا هم افراد گروه و
تاثيرگذاران و هم هويت گروه میتواند ارزش درکشده محصول را تحت تاثير قرار بدهد (،)Chen & Lin, 2019
در اين صورت رفتار مصرفکنندگان تحت تاثير افراد گروه قرار گرفته و همانند گروه ،ارزش درکشده باالتري
نسبت به محصوالت ارگانيک داشته و قصد خريد آنها براي اين محصوالت افزايش پيدا میکند.
نوآوري مصرفکننده به عنوان يک استعداد و تمايل ذاتی در افراد براي دنبالکردن محصوالت جديد ،تازه و نو،
زودتر از ديگران در سيستمهاي اجتماعی میباشد .نوآوري مصرفکننده يک ويژگی شخصيتی است که موجب
می شود افراد متمايز از ديگران باشند و به سرعت با تغييرات سازگار شوند ( .)Persaud & Schillo, 2017نوآوري
مصرفکننده میتواند يک پيشبينیکننده براي رفتار مصرفکننده باشد .مصرفکنندگان نوآور ،تا زمانی که ساير
توليدکنندگان مشتريان خود را با تغييرات و محصوالت جديد وفق دهند ،بخش مهمی از بازار هدف محصوالت
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جديد هستند ( .)Klink & Athaide, 2010لذا نوآوري رفتار مصرفکننده يكی از رفتارهايی هست که باعث شده
مصرفکننده به دنبال نوآوري و بهدستآوردن چيزهاي جديد باشد و اين ويژگی میتواند براي پذيرش غذاهاي
جديد و ارگانيک تمايل ايجاد کند و قصد خريد آنها را براي محصوالت ارگانيک افزايش دهد ( & Bartels
 .)Reinders, 2010لذا با توجه به مطالب بيانشده هويت جامعه و گروهها و نفوذ تاثيرگذاران باعث شده
ارزشدرکشده و قصد خريد محصوالت ارگانيک افزايش يابد ،اما متاسفانه آمارهاي ذکرشده ،نشاندهنده مصرف
پايين محصوالت ارگانيک در ايران میباشد و عدم توجه کافی مصرفکنندگان ايرانی نسبت به اهميت مصرف
محصوالت ارگانيک براي سالمت انسان باعث شده است که محصوالت ارگانيک جايگاه قابل توجهی در سبد
غذايی جامعه نداشته باشند و با توجه به اينكه يكی از عوامل اساسی و تأثيرگذار در توليدات کشاورزي و انگيزه
توليدکنندگان ،تقاضاي مصرفکنندگان میباشد ،لذا براي افزايش تقاضاي مصرف محصوالت ارگانيک ،ضرورت
دارد عواملی که بر روي خريد محصوالت ارگانيک تاثيرگذار هستند ،بررسی شود و زمينه ايجاد افزايش آگاهی و
دانش در مورد سالمتی و مسائل زيستمحيطی فراهم گردد .ازاينرو ،در اين پژوهش سعی شده است تا با بررسی
برخی عواملی که بر روي قصد خريد محصوالت ارگانيک تاثير میگذارند و تاکنون در ايران به آنها توجه نشده
است ،زمينه خريد محصوالت ارگانيک افزايش يابد و با شناسايی عوامل موثر بر خريد و مصرف اين محصوالت،
گامی در جهت توسعه و بهبود سالمت جامعه برداشته شود .ازاينرو مسئله اصلی پژوهش حاضر اين است که آيا
هويت اجتماعی ،اثر اجتماعی ،ارزشادراکشده و نوآوري مصرفکننده بر قصد خريد محصوالت ارگانيگ تاثير
میگذارند و آيا توجه به اين عوامل میتواند قصد خريد محصوالت ارگانيک در جامعه را افزايش داده و در نهايت
منجر به بهبود سالمت افراد جامعه گردد.

 .2مبانی نظري و پيشينه پژوهش
 .2-1هویت اجتماعی و قصد خرید
برندها توسط هويت ،خـود را بـه مشتريان شناسانده و از ساير رقبا متمايز میشوند .کاپفرر معتقد اسـت کـه داشتن
يک هويـت ،يعنـی بودن شما ،همانطورکه هستيد ( .)Kapferer, 2008هويت برند يكی از مهمترين مباحث در
حوزه بازاريابی است که در مطالعات اندکی موردتوجه قرار گرفته است .اکثر تعاريف مربوط به هويتگرفتن
مصرفکننده از برند ،برگرفته از نظريه هويت اجتماعی است .بر اساس اين نظريه ،ادراک شخصی انسانها از
خويش ،به وسيله هويت شخصی ،شامل ويژگیهاي فردي ،مانند مهارتها و عاليق فرد بوده؛ درحالیکه هويت
اجتماعی ،حاصل عضويت فرد در گروهها است ،مانند جنسيت ،نژاد ،مليت و غيره .هويت اجتماعی احساس وحدت با
گروهی از افراد است و زمانی اتفاق میافتد که يک فرد با يک گروه خاص شناخته شود .فردي که به شدت با يک
گروه هويت دارد ،عموماً نگرش مثبتی به آن گروه دارد و مايل به تبليغ مثبت درباره آن گروه است .هويت اجتماعی
در رفتار افرادي که عضو آن گروه و يا جامعه هستند تاثير گذاشته و در آنها انگيزه ايجاد مینمايد و افراد
ارزشهاي شخصی خود را کم مینمايند و رفتار استاندارد گروه را دنبال کرده و همچنين همكاري ،تعامل ،همدلی،
نگرش مثبت گروهی و انسجام آنها با هم زياد میگردد و شخص میتواند عزت نفس خود را از طريق هويت
اجتماعی باال ببرد ( .)Chen & lin, 2019هويت اجتماعی برند نيز ميزان درجهاي که يک برند بيانگر و ارتقاءدهنده
هويت اجتماعی مصرفکننده است ،تعريف میگردد (.)Persaud & Schillo, 2017
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قصد خريد نيز يک مفهوم مناسب براي پيشبينی رفتار خريد واقعی اسـت .فيشبن و آجزن ،قصد را تعيينکننده
عمل در يک مسير معين میدانند .آنها قصد رفتار را به عنوان احتمال ذهنی شكلدهی يک رفتار خاص تعريف
کردهاند .به عنوان مثال ،قصد خريد يک محصول خاص به عنوان پيشبينیکننده خوب رفتار واقعی در خريد
محصول تشخيص داده شده است ( ،)Ramayah, Lee & Mohamad, 2010و قصد خريد میتواند احتمال و
تمايل کاربران براي خريد محصوالت پيشنهادي را افزايش دهد ( .)Chen & lin, 2019مطابق با پژوهش المبر،
قصد رفتاري به عنوان يک حالت ذهنی تعريف میشود که منعكسکننده تصميم شخص براي انجام رفتار است،
بنابراين داشتن درک بهتري از مقاصد رفتاري مصرفکنندگان میتواند به بازاريابان کمک کند تا ارتباط بهتري با
گروه هدف برقرار کنند ( .)Abdul Qader, 2008اغلب مقياس قصد خريد جهت شناسايی احتماالت خريد کاالها
در طول يک دوره زمانی معين مورداستفاده قرار میگيرد .هی بيان میکند که مقياسهاي ارادي میتوانند از
مقياسهاي رفتاري در دستيابی به تصميم مشتري موثرتر باشند ،زيرا ممكن است مشتريان از روي اجبار اقدام به
خريد کنند ( .)Hu, 2010در پژوهشی ) Beckford, Jacobs, Williams & Nahdee (2010دريافتند که قصد
خريد محصوالت ارگانيک يک پيشبينیکننده قابل توجه براي رفتار خريد سبز است .رابطه نگرش و قصد خريد نيز
به طـور گسترده در تحقيقات بازاريابی مورد بررسی و آزمون قرار گرفته و صحت آن به وسـيله تحقيقات متعددي،
مورد تأييد قرار گرفته است ( .) Kim & Hunter, 1993; Beckford et al., 2010انديشمندان مديريت بيان
میکنند که فرايند هويتگرفتن مصرفکننده از برند ،میتواند بر تصميمات و قصد خريد مصرفکننده تاثيرگذار باشد
( .)Ahearne, Bhattacharya & Gruen, 2005بنابراين تعلقداشتن به گروه اجتماعی بر روي نگرش و رفتار
خريد آن شخص و تصميمگيري در مورد خريد محصوالت تاثير میگذارد ( Langner, Hennigs & Wiedmann,
 .)2013در مورد محصوالت ارگانيک نيز به همينگونه ،گروهها و شبكههاي اجتماعی و هويتی که از آنها گرفته
میشود بر روي قصد خريد اين محصوالت میتوانند تاثير بگذارد؛ بنابراين فرضيه  1به صورت زير شكل میگيرد:
فرضيه اول :هويت اجتماعی بر قصد خريد محصوالت ارگانيک تاثير معناداري دارد.
 .2-2اثر اجتماعی و قصد خرید
اثر اجتماعی يكی از عوامل ديگري است که تعيينکننده مهم رفتار يک فرد است .اجتماع و ساير افرادي که در
گروه میباشند میتوانند نقش مهمی در پذيرش محصوالت داشته باشند (.)Persaud & Schillo, 2017
تاثيرگذاران معموال در مشتريان بالقوه اعتماد ايجاد کرده و محصوالت را به آنها معرفی و توصيه میکنند .براي
مصرفکنندگان ،اطالعات تاثيرگذاران معتبرتر از تبليغات تلويزيونی و يا راديويی هستند ( & Khodabandeh
 .)Lindh, 2020اهميت اثر اجتماعی بر قصد خريد مصرفکنندگان در بيشتر مدلهاي رفتار مصرفکننده
تشخيص داده شده است Wiedmann, Hennigs & Siebels (2009) .به اين نكته اشاره داشتند که اثرات
اجتماعی برجسته هستند و مصرفکنندگان بهوسيله محرکه درونیشان که تصوير اجتماعی مطلوب از طريق رفتار
پيامد خريدشان ايجاد میکند تحت تأثير قرار میگيرند ،بنابراين میتوان اينطور انديشيد که مصرفکنندگان ممكن
است به وسيله هنجارها و اثرات ميانفردي اطالعات بسيار تاثيرپذير باشند ،لذا تصميمهاي مصرف افراد ،بهطور
سيستماتيک از فرهنگ ،ارزشها و هنجارهاي اجتماعی تأثير میپذيرد ( .)Shukla, 2011تاثيرگذاران مانند خانواده،
دوستان و جامعه همواره براي تصميمگيري خريد تاثيرگذار بوده و در قصد خريد تغيير ايجاد میکنند و از
تاثيرگذاران براي جذب مشتري و ترغيب به خريد محصوالت استفاده میشود ( Khodabandeh & Lindh,
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 ،)2020در شبكههاي اجتماعی نيز وقتی افراد نظرات خود را بهاشتراک میگذارند ،اين نظرات میتواند بر روي
يكديگر تاثيرگذار باشد و در نتيجه شهرت و قصد خريد محصوالت افزايش میيابد ( Ramos & Rodrigues,
 .)2020بنابراين فرضيه  2به صورت زير شكل میگيرد:
فرضيه دوم :اثر اجتماعی بر قصد خريد محصوالت ارگانيک تاثير معناداري دارد.
 .2-3هویت اجتماعی ،اثراجتماعی ،ارزش ادراکشده و قصد خرید
امروزه فرايند ايجـاد ارزش بـه يكی از مهمترين عناوين تحقيقاتی در علم بازاريـابی تبديل شده است .تعاريف
متعددي از ارزش در بازاريابی صورت گرفته است ( ،)Khalifa, 2004نظير :اختالف ميان منافع و مخارج يا رابطه
ميان کيفيت محصوالت تحت برند و قيمـت برنـد .اما منظـور از ارزش در علـم بازاريـابی عموماً ارزش ادراکشده
توسط مشتري است کـه ايـن ارزش هر دو جنبه اقتصادي و غيراقتصادي را شامل میشود (،)Woodside, 2008
بدينمعنیکه مشتريان تا چه حد براي محصوالت برنـد ارزش قائل هستند و تا چه اندازه حاضرند براي
بهدستآوردن آن هزينه کنند.
پژوهشگران بسياري بر اساس تعريف ) ،Zeithaml (1988ارزش ادراکشده را اينگونه تعريف کردهاند "ارزش
ادراکشده به ارزيابی کلی مصرفکننده از مزاياي خدمت براساس ادراکشان از آنچه دريافت کرده و آنچه براي
گرفتن آن خدمت پرداخت کردهاند ،اطالق میشود ( .)Meng, Liang & Yang, 2011به عبارت ديگر میتوان
گفت ارزش ادراکشده همان تبادل بين مزاياي دريافتی و هزينههاي پرداختی است ( & Rigatti-Luchini
 .)Mason, 2010ارزش ادراکشده تحت تأثير عوامل مختلفی از جمله قيمت و کيفيت درکشده میباشد
(.)Grewal, Levy, Lichti & Persaud, 2015
ارزش ادراکشده کامل ،هنگامی بهوجود میآيد که يک ارتباط احساسی بين مشتري و توليدکننده ،پس استفاده
از محصول يا خدمات بهوجود میآيد ،هنگامیکه مشتري احساس میکند که کاال و خدمات دريافتشده ،منافع
بيشتري از هزينه پرداختشده دارد ( .)Lai & Chen, 2010بهطورکلی میتوان گفت ارزش ادراکشده ،ارزيابی
کلی مصرفکننده از مطلوبيت يک محصول با توجه به درکی که از دريافتیها و پرداختیها دارد ،میباشد ( Zarei
 .)& Naseri Ashtrani, 2019ارزش ادراکشده شامل سه نوع ارزش اجتماعی ،اقتصادي و احساسی میباشد.
ارزش احساسی لذتی است که بهخاطر خريد محصول حاصل میشود و ارزشی است که احساس میشود .ارزشی
اجتماعی ،اثرات اجتماعی ايجادشده بهخاطر خريد محصول میباشد و ارزش اقتصادي ،ارزشی که نسبت به قيمت،
زمان ،ريسک و تالش صرفشده حاصل میگردد .لذا مصرفکننده به هر ميزانی که ارزش ادارکشده باالتري در او
حاصل شود و احساس رضايتمندي نمايد ،قصد خريد او باالتر میرود (.)Chae, Kim, Lee & Park, 2020
هويت اجتماعی که حاصل عضويت فرد در گروهها میباشد ،بر روي ارزش ادراکشده افراد نسبت به
محصوالت تاثير میگذارد .مصرفکنندگان محصوالت ارگانيک به دليل اينكه اين محصوالت به طبيعت آسيب
نمیزنند و فراتر از کيفيتشان ،مزاياي اجتماعی نيز دارند و مصرفکنندگان با مصرف اين محصوالت تبديل به
شهروندي خوب میشوند ،لذا آنها ارزش ادراکشده بيشتري نسبت به اين محصوالت دارند ( & Persaud
.)Schillo, 2017
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اجتماع و هنجارهايی که در اجتماع حاکم است نيز بر روي ارزش درکشده مشتري تاثير میگذارد و نظر و
عقيده افراد معروف و يا حرفهاي بهگونهاي مثبت بر روي نگرش مصرفکنندگان و ارزشی که مصرفکنندگان از
محصوالت ارگانيک درک میکنند ،تاثير میگذارد (.)Persaud & Schillo, 2017
همچنين تحقيقات بازاريابی ،بين ارزش ادارکشده و قصد خريد رابطه قوي و پايداري کشف نموده ( Dodds,
 ،) Monroe & Grewal 1991,لذا به علت اينكه مصرفکنندگان محصوالت ارگانيک ارزشادراکشده زيادي
نسبت به اين محصوالت دارند و ارزش بااليی از محصوالت درک کردهاند ،لذا قصد خريد آنها افزايش میيابد؛
بنابراين فرضيههاي  5 ،4 ،3و  6بهصورت زير شكل میگيرد:
فرضيه سوم :هويت اجتماعی بر ارزش ادراکشده محصوالت ارگانيک تاثير معناداري دارد.
فرضيه چهارم :اثر اجتماعی بر ارزش ادراکشده محصوالت ارگانيک تاثير معناداري دارد.
فرضيه پنجم :هويت اجتماعی بر قصد خريد محصوالت ارگانيگ با نقش ميانجی ارزش ادراکشده تاثير معناداري
دارد.
فرضيه ششم :اثر اجتماعی بر قصد خريد محصوالت ارگانيگ با نقش ميانجی ارزش ادراکشده تاثير معناداري دارد.
 .2-4هویت اجتماعی ،نوآوري مصرفکننده و قصد خرید
نوآوري ،بهصورت ايجاد و نخستين برنامه کاربردي موفق از فرايند يا کااليی جديد است ،درواقع نوآوري تبديل
خالقيت و ايدههاي نو به عمل و نتيجه است ( .)Wong & Sohal, 2003غالبا نوآوري از جستجوهاي آگاهانه و
هدفمند به دنبال فرصتهاي جديد حاصل میشود و اين فرآيند با تحليل اين فرصتها آغاز میشود ( & Kuratko
 .)Hodgetts, 2001واژه نوآوري به تغييرات جزئی در طرز تفكر ،اشيا ،فرآيندها و خدمات اشاره دارد ( Mckeown,
.)2008
نوآوري مصرفکننده به عنوان يک استعداد و تمايل ذاتی در افراد براي دنبالکردن محصوالت جديد ،تازه و نو،
زودتر از ديگران در سيستمهاي اجتماعی میباشد .همچنين نوآوري مصرفکننده يک ويژگی شخصيتی است که
موجب میشود افراد متمايز از ديگران باشند و بهسرعت با تغييرات سازگار شوند (.)Persaud & Schillo, 2017
بهنظر میرسد که نوآوري مصرفکننده يک پيشبينیکننده براي رفتار مصرفکننده میباشد .مصرفکنندگان نوآور،
تا زمانیکه ساير توليدکنندگان مشتريان خود را با تغييرات و محصوالت جديد وفق دهند ،بخش مهمی از بازار هدف
محصوالت جديد هستند ( .)Klink & Athaide, 2010مصرفکنندگان نوآور تمايل به سازگاري با محصوالت
جديد دارند و راجع به کاملبودن ويژگیهاي محصول جديد نگرانی کمتري دارند و حاضر به پرداخت قيمت باالتر
براي اين محصوالت هستند (.)Barrena-Figueroa & Garcia, 2012
) Midgley & Dowling (1978نوآوري مصرفکننده را واکنش و پاسخ به محصوالت جديد و پذيرش آنها
میدانستند که به دو دسته ذاتی1و بالفعل2تقسيم میشوند .نوآوري ذاتی مربوط به ويژگیهاي شخصيتی هست که
به عنوان يک استعداد نوآورانه مربوط به درجهاي است که فرد يک محصول جديد را بدون تاثير تجربه خريد قبلی
ديگران مورد پذيرش قرار میدهد ،بنابراين اين نوآوري غيرقابل تغيير بوده و ديگران نمیتوانند بر روي آن تاثير
بگذارند .نوآوري بالفعل (واقعی) ،مستلزم رفتار نوآورانه میباشد و اين نوع نوآوري نسبت به نوآوري ذاتی ،پذيرش و
1. innate
2. actualized
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قصد خريد محصوالت جديد را بيشتر افزايش میدهد و ديگران میتوانند بر روي آن تاثيرگذار باشند (
.)Sun, Liu & Chang, 2020
افراد به هنجارهاي اجتماعی و انتظارات رفتار گروهی که به آن تعلق دارند ،وفادار هستند و مصرفکنندگان به
سمت مارکها و محصوالتی جذب میشوند که با ويژگی هويت اجتماعی آنها يكی باشد .بنابراين شواهد نشان
میدهد که تصور مصرفکننده از هويت اجتماعیشان میتواند بر روي تصميمات خريدشان اثر بگذارد ( Shavitt,
 .)1990لذا از نظر مفاهيم بازاريابی ،هويت اجتماعی پيشبينیکننده قوي براي نگرشها ،رفتارها و تمايالت براي
رواج تصور گروهی مثبت میباشد.
محصوالت ارگانيک امتيازات ويژه اجتماعی دارند و تصميمات مربوط به خريد را تحريک میکنند ،زيرا آنها
منعكسکننده نگرانیهاي مصرفکننده براي جامعه به عنوان يک کل هستند و فقط مزاياي شخصی خودشان
(ظاهر ،ذائقه و کيفيت) را در نظر نمیگيرند و اخالقيات نيز در اين زمينه در نظر گرفته میشود.
همانطورکه بيان شد ،هويت اجتماع و گروههايی که مصرفکنندگان به آن تعلق دارند روي تصميات خريد
آنها تاثير میگذارند .خريد محصوالت جديد و نو از نظر اجتماعی شيوهاي پذيرفتهشده براي ايجاد حس منحصر
بهفرد است و مصرفکنندگان با مالكيت محصوالت جديد هويت خاصی پيدا میکنند ( Persaud & Schillo,
 .)2017در نتيجه جهت تاثير هويت اجتماعی بر قصد خريد محصوالت ارگانيک تغيير میيابد.
بنابراين نوآوري مصرفکنندگان و تمايل آنها براي خريد محصوالت جديد میتواند رابطه بين هويت اجتماعی
و قصد خريد محصوالت را تعديل نمايد و هر چه نوآوري مصرفکنندگان باالتر باشد ،قصد خريد محصوالت
ارگانيک که محصوالت خاص و متمايز هستند و به افراد هويت اجتماعی میدهند ،افزايش میيابد .بنابراين فرضيه
 7به صورت زير شكل میگيرد:
فرضيه هفتم :نوآوري مصرفکننده تاثير هويت اجتماعی بر قصد خريد محصوالت ارگانيک را تعديل مینمايد.
Zhang,

 .2-5اثر اجتماعی ،نوآوري مصرفکننده و قصد خرید
همانطورکه بيان شد ،اثر اجتماعی يكی از عوامل ديگري است که تعيينکننده مهم رفتار يک فرد است.
اجتماع و ساير افرادي که در گروه میباشند ،میتوانند نقش مهمی در پذيرش محصول جديد براي مصرفکنندگان
داشته باشند .اثر اجتماعی اطالعات را منتقل کرده و واکنشهاي عاطفی را از طريق عواملی مانند الگوسازي،
دستورالعمل و ترغيب اجتماعی فعال میکند .اين در شرايطی رخ میدهد که نظر و عقيده افراد معروف و يا حرفهاي
بهگونهاي مثبت بر روي نگرش مصرفکنندگان براي خريد محصوالت جديد تاثير میگذارد .اين در حالی است که
مصرفکنندگان هميشه محصوالت را بهخاطر عملكرد آن خريداري نمیکنند و گاهی اوقات میخواهند ديگران را
تحت تاثير قرار بدهند و يا وضعيت اجتماعی خود را از طرق تمايز و يا پاداشهاي اجتماعی باال ببرند ( Foxall,
; ،)Fisher & Price, 1992 1998بنابراين اثر اجتماعی میتواند بر روي نوآوري مصرفکننده تاثير بگذارد
(.)Roehrich, 2004
در مورد محصوالت ارگانيک ،شبكههاي اجتماعی از جمله مواردي هستند که براي ترغيب خريد از اهميت
زيادي برخوردارند ،بنابراين مصرفکنندگان اگر متوجه بشوند افرادي که متعلق به شبكه اجتماعی مرتبط با آنها
هستند و عالقه به مسائل محيطزيست دارند ،بر روي خريد آنها تاثير گذاشته و از خريد محصوالتی که با
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محيطزيست سازگار نيستند ،اجتناب میکنند ( ،)Persaud & Schillo, 2017لذا تاثيرگذاران معموال در مشتريان
بالقوه اعتماد ايجاد کرده و محصوالت را به آنها توصيه میکنند (.)Khodabandeh & Lindh, 2020
بنابراين نوآوري مصرفکنندگان و تمايل آنها براي خريد محصوالت جديد میتواند رابطه بين اثر اجتماعی و
قصد خريد محصوالت را تعديل نمايد و هرچه نوآوري مصرفکنندگان و تمايل آنها براي محصوالت جديد باالتر
باشد ،هنجارهاي اجتماع بر روي قصد خريد محصوالت ارگانيک تاثير بيشتري میگذارد .بنابراين فرضيه 8
بهصورت زير شكل میگيرد:
فرضيه هشتم :نوآوري مصرفکننده تاثير اثر اجتماعی بر قصد خريد محصوالت ارگانيک را تعديل مینمايد.
لذا با توجه به ارتباطات بين متغيرها که ذکر گرديد ،مدل مفهومی پژوهش به صورت زير شكل میگيرد:

شکل ( .)1مدل مفهومی پژوهش ()Persaud & Schillo, 2017; Chen & lin, 2019
 .3روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردي و از نظر روش پژوهش در زمره تحقيقات توصيفی -پيمايشی قرار
میگيرد .در اين پژوهش ،دادهها به روش کتابخانهاي و ميدانی گردآوري شده است و روش نمونهگيري بهصورت
خوشهاي در دسترس با استفاده از پرسشنامه استاندارد ) Persaud & Schillo (2017در قالب مقياس ليكرت
5تايی از شهروندان شهر کرج در بازه زمانی خرداد ماه  1397میباشد .براي تعيين حجم نمونه در اين پژوهش از
روش مدليابی معادالت ساختاري استفاده شد ،طبق اين روش تعداد نمونه کافی بايد بين  5تا  15برابر سواالت
پرسشنامه باشد ( .)Hooman, 2012در اين پژوهش ،سواالت پرسشنامه  19گويه بود ،لذا تعداد نمونه آماري
مناسب بين  95الی  285نفر میباشد .در اين پژوهش  200پرسشنامه توزيع گرديد که  196پرسشنامه قابل استفاده
بود.
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در پژوهش حاضر ،عالوه بر استانداردبودن ابزار جمعآوري دادهها ،براي اطمينان بيشتر از روش روايی منطقی از
نوع ظاهري و روايی محتوا (توسط اساتيد و ساير خبرگان دردسترس) و روايی سازه استفاده شده است و پس از
مطالعه مقدماتی (پايلوت) در يک نمونه  30نفري و بازگشت پرسشنامهها ،دادههاي جمعآوريشده وارد نرمافزار
 Spss19شد و مشخص شد که پرسشنامههاي تحقيق از پايايی بااليی برخوردار هستند و مقدار آلفاي کرونباخ در
حالت کلی برابر  0/903شد .توزيع سواالت پرسشنامه و ضريب آلفاي کرونباخ آنها در جدول  1ارائه شده است.

رديف
1
2
3
4
5

جدول ( .)1ارتباط ميان متغيرها و سؤاالت پرسشنامه
منبع
آلفاي کرونباخ
سواالت
متغير
0/899
6 -1
هويت اجتماعی
0/901
10 -7
اثر اجتماعی
0
/
921
13
11
شده
ادراک
ارزش
()Persaud & Schillo, 2017
قصد خريد
نوآوري مصرفکننده

16 -14
19 -17

0/865
0/930

براي تجزيهوتحليل استنباطی دادههاي پژوهش ،از تكنيک مدليابی معادالت ساختاري استفاده شده است و به
دليل اينكه حجم نمونه آماري زير  200نفر بود و همزمان متغيرهاي مستقل ،وابسته ،ميانجی و تعديلگر در مدل
پژوهش بودند و نرم افزار  SmartPLSدر مورد تحليل متغير تعديلگر نسبت به ساير نرمافزارها قابليت بيشتري
دارد ،لذا از اين نرمافزار استفاده شده است.
 .4یافتههاي پژوهش
در اين قسمت ابتدا برازش مدل بررسی میشود .برازش يک مدل اندازهگيري ،مربوط به بخشی از مدل کلی
میشود که دربرگيرنده يک متغير همراه با سواالت آن متغير است .براي برازش مدلهاي اندازهگيري در روش
حداقل مربعات جزئی از سه مورد استفاده میشود :پايايی شاخص ،روايی همگرا و روايی واگرا (.)Hulland, 1999
پايايی شاخص ،توسط دو معيار آلفاي کرونباخ و پايايی ترکيبی و روايی همگرا توسط ميانگين واريانس استخراجشده
و بارهاي عاملی و روايی واگرا توسط مقدار جذر ميانگين واريانس استخراجشده متغيرهاي مكنون سنجيده می
شوند .پايايی و روايی همگراي مدل در جدول  2گزارش شده است.
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متغير
هويت اجتماعی

اثر اجتماعی

ارزش درکشده

قصد خريد
محصوالت
نوآوري مصرفکننده

جدول ( .)2پایایی ترکيبی ،کرونباخ و روایی همگرا و مقادیر مشترک
مقادير
ميانگين واريانس
پايايی آلفاي
گويهها بار عاملی ضريب پايايی
اشتراکی
استخراجی
کرونباخ
ترکيبی
Q01
Q02
Q03
Q04
Q05
Q06
Q07
Q08

0/915

Q09
Q10
Q11
Q12
Q13
Q14
Q15
Q16
Q17
Q18
Q19

0/922
0/912
0/877
0/937
0/874
0/831
0/919
0/896
0/852
0/833
0/889

0/934
0/946
0/921
0/909
0/884
0/840
0/836

0/821
0/965

0/956

0/943

0/918

0/804

𝟐̅̅̅̅
𝑹

0/958

0/919

0/925

0/878

0/804

0/882

0/750

0/914

0/858

0/779

0/863

0/686

0/907

0/847

0/765

0/853

مقادير بار عاملی بين  0و  1است که نشاندهنده قدرت متغيري آشكار (گويه) در سنجش متغير پنهان (متغير
اصلی) است .هرچه عدد به  1نزديکتر باشد ،قدرت سؤال بيشتر است .در اين پژوهش ،همانگونه که در جدول 2
مشخص است ،کليه بارهاي عاملی باالي  0/4و در سطح اطمينان 95درصد معنادارند که نشاندهنده آن است که
شاخصها (متغيرهاي نشانگر) ،متغيرهاي مفهومی را بهخوبی تبيين میکنند و روايی سازه در وضعيت مناسبی قرار
دارد .همچنين مقدار ضريب آلفاي کرونباخ و پايايی ترکيبی همه سازهها بيشتر از حداقل قابل قبول يعنی  0/7است؛
بنابراين سازههاي اين مطالعه بهگونهاي مطلوب داراي پايايی میباشند .همچنين بررسی معيار ميانگين واريانس
استخراجشده ( )AVEو پايايی اشتراکی نشان میدهد که مقادير تمامی سازهها باالتر از حداقل قابلقبول يعنی 0/5
است ،بنابراين سازههاي اين مطالعه بهگونهاي مطلوب روايی همگرا دارند .روايی همگرا به اين اصل برمیگردد که
شاخصهاي هر سازه با يكديگر همبستگی ميانهاي داشته باشند .طبق نظر Magner, Welker & Campbell
) (1996معيار همگرابودن روايی ،اين است که ميانگين واريانسهاي استخراجی بيشتر از  0/4باشد.
در ادامه به بررسی روايی واگرا خواهيم پرداخت .بررسی روايی واگرا از طريق مقايسه ميزان همبستگی يک سازه با
شاخصهايش در مقابل همبستگی آن شاخصها با ساير سازهها صورت میگيرد که نتايج اين شاخص در جدول 3
آمده است و نشان از تاييد روايی واگرا دارد .قطر اصلی اين ماتريس حاوي جذر مقادير  AVEسازههاي پژوهش
میباشد .اگر ميزان جذر مقادير  AVEهر سازه از ميزان همبستگی آن سازه با ساير سازهها بيشتر باشد ،از نظر
) Fornell & Larcker (1981داراي روايی واگرا خواهد بود.
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هويت اجتماعی

0/906

نوآوري
مصرفکننده

0/875
0/819

جدول ( .)3ماتریس سنجش روایی واگرا
قصد خريد محصوالت
اثر اجتماعی
ارزش ادراکشده
ارگانيک
0/897
0/844
0/897
0/883

0/772

0/742

0/749
0/739

0/744
0/811

0/791
0/835
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متغير
اثر اجتماعی
ارزش ادراکشده
قصد خريد محصوالت
ارگانيک
نوآوري مصرفکننده
هويت اجتماعی

براساس نتايج حاصل از خروجی نرمافزار  Smart PLSدر جدولهاي  2و  ،3مدلهاي اندازهگيري روايی
(همگرا و واگرا) و پايايی (ضريب پايايی ترکيبی و ضريب آلفاي کرونباخ) مناسبی دارند.
در ادامه مدليابی معادالت ساختاري مدل پژوهش مورد بررسی قرار میگيرد.
در روش  ،PLSپس از بررسی برازش مدلهاي اندازهگيري ،نوبت برازش مدل ساختاري پژوهش است .براي
بررسی برازش مدل ساختاري در روش  PLSاز دو معيار ضرايب  Tو ضرايب  R2استفاده میشود .برازش مدل
ساختاري با ضرايب  Tبه اين صورت است که اين ضرايب بايد از  1/96بيشتر باشد تا بتوان در سطح اطمينان
95درصد معناداربودن آنها را تأييد کرد.

شکل ( .)2مدل ساختاري در حالت اعداد معناداري ضرایب
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با توجه به شكل  ،2تمامی مسيرهاي بين متغيرهاي مدل تأييد شده و معنادارند.
دومين معيار براي بررسی برازش مدل ساختاري در هر پژوهش ،ضرايب  Rمربوط به متغيرهاي پنهان
درونزاي (وابسته) مدل است R2 .معياري است که نشان از تأثير متغيرهاي برونزا بر متغير درونزا دارد و سه مقدار
 0/33 ،0/19و  0/67براي مقادير ضعيف ،متوسط و قوي  R2درنظرگرفته میشود .درصورتیکه در يک مدل ،يک
سازه درونزا ،تحت تأثير فقط يک يا دو سازه برونزا قرار گيرد ،مقدار  R2از  0/33به باال نشان از قوت رابطه بين
آن سازه و سازه درونزاست (.)Davari & Reza zadeh, 2014
2

شکل ( .)3مدل ساختاري در حالت ضرایب استاندارد بار عاملی

ضرايب  R2در درون دواير مربوط به مدل ساختاري در حالت ضرايب استاندارد بار عاملی ،نشان داده میشوند و
براي مدل ساختاري اين پژوهش ،با توجه به اينکه دو متغير مكنون درونزا موجود است ،طبيعی است که عدد
درون دو دايرۀ ديگر برابر صفر باشد .شكل  3مشخص میکند که در اين پژوهش هر دو معيار باالتر از 0/67
(مالک مقادير قوي) است ،بنابراين مدل ساختاري از نظر اين معيار نيز برازش مناسبی دارد.
در ادامه برازش مدل کلی نيز بررسی میگردد.
مدل کلی شامل هر دو بخش مدل اندازهگيري و ساختاري میشود و با تأييد برازش آن بررسی برازش در يک
مدل کامل میشود .براي بررسی برازش مدل کلی کافی است معياري به نام  GOFسنجيده شود.
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅√ = GOF
̅̅̅ × Communalities
R2
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̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅ از ميانگين مقادير اشتراکی بهدست میآيد که در جدول  2آمده است.
ميزان Communalities
با توجه به مقادير جدول  ،2ميزان ميانگين مقادير اشتراکی برابر است با .0/895
̅̅̅ برابر است با .0/718
از آنجا که دو متغير پنهان درونزاي رتبۀ اول در اين مدل وجود دارد ،مقدار R2
بنابراين مقدار معيار  GOFبرابر است با:
GOF= √0.895 ∗ 0.718 = 0.801
با توجه به سه مقدار  0/25 ،0/01و  0/36که بهعنوان مقادير ضعيف ،متوسط و قوي براي  GOFمعرفیشده

است ( ،)Davari & Reza zadeh, 2014حصول مقدار  0/801براي اين معيار نشان از برازش قوي مدل کلی
پژوهش دارد.
در ادامه به بررسی و آزمون فرضيات پرداخته میشود.
ارزش  t-valueيا معنیداربودن اثر متغيرها را بر هم نشان میدهد .اگر مقدار tبيشتر از  1/96باشد؛ يعنی ،اثر
مثبت و معنادار وجود دارد .اگر بين  +1/96تا  -1/96باشـد ،اثر معنیداري وجود ندارد و اگر کوچکتر از -1/96
باشد؛ يعنی ،اثـر منفـی و معنادار دارد .همچنين ضرايب مسير اگر باالي  0/6باشد ،بدينمعناست که ارتباطی قوي
ميـان دو متغيـر وجود دارد ،اگر بين 0/3و 0/6باشند ،ارتباط متوسط و اگر زير  0/3باشند ،ارتباط ضـعيفی وجـود
دارد ( .)Davari & Reza zadeh, 2014دادههاي بهدستآمده از پژوهش ميدانی در نرمافزار Smart PLS
اجرا گرديد و مطابق شكل  2و  ،3نتايج بهدست آمد .تحليل هر يک از روابط که در واقع نشاندهنده فرضيههاي
پژوهش میباشد ،بهصورت خالصهشده در جدول  4گزارش شده است.
جدول ( .)4ضریب مسير و عدد معنیداري فرضيات
ضرايب
فرضيهها
مسير
0/074
هويت اجتماعی بر قصد خريد محصوالت ارگانيک تاثير معناداري دارد
0/071
اثر اجتماعی بر قصد خريد محصوالت ارگانيک تاثير معناداري دارد
0/352
هويت اجتماعی بر ارزش ادراکشده محصوالت ارگانيک تاثير معناداري دارد
0/550
اثر اجتماعی بر ارزش ادراکشده محصوالت ارگانيک تاثير معناداري دارد
0/202
هويت اجتماعی بر قصد خريد محصوالت ارگانيگ با نقش ميانجی ارزش ادراکشده
تاثير معناداري دارد
اثر اجتماعی بر قصد خريد محصوالت ارگانيگ با نقش ميانجی ارزش ادراکشده تاثير 0/272
معناداري دارد
0/100
نوآوري مصرفکننده رابطه بين هويت اجتماعی و قصد خريد محصوالت ارگانيک را
تعديل مینمايد
0/110
نوآوري مصرفکننده رابطه بين اثر اجتماعی و قصد خريد محصوالت ارگانيک را
تعديل مینمايد

آماره تی
t-Value

نتيجه آزمون

2/677
3/636
4/535
7/801
4/775

تاييد فرضيه
تاييد فرضيه
تاييد فرضيه
تاييد فرضيه
تاييد فرضيه

6/379

تاييد فرضيه

0/982

عدم تاييد فرضيه

1/011

عدم تاييد فرضيه

با توجه به نتايج آزمون آماري جدول  ،4اعداد آماري مربوط به آماره  tبراي فرضيههاي اول تا ششم باالي
 1/96میباشد که نشان از تأييد فرضيههاي اول تا ششم دارد و در سطح اطمينان  %95معنادار و تأييد میشوند.
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در جدول فوق بهمنظور تعيين اثر ميانجی ارزش ادراکشده از آزمون سوبل استفاده شده است کـه نتـايج آن در
زير ارائه گرديده است.
𝑏×𝑎

) √(𝑏 2 × 𝑠𝑎2 ) + (𝑎2 × 𝑠𝑏2 ) + (𝑠𝑎2 × 𝑠𝑏2
= 4.775

= 6.379

0.352 × 0.366
) + (0.3522 × 0.0682 ) + (0.0342 × 0.0682

) 0.0342

×

) 0.0332

×

√(0.3662

0.550 × 0.366
) + (0.5502 × 0.0532 ) + (0.0332 × 0.0532

√(0.3662

= 𝑒𝑢𝑙𝑎𝑣 𝑧 −

= 𝑒𝑢𝑙𝑎𝑣 𝑧 −

= 𝑒𝑢𝑙𝑎𝑣 𝑧 −

در مورد فرضيههاي ميانجی ،ميزان اثرات غيرمستقيم متغيرها نيز بهدست آمده است که نتـايج آن در جـدول 4
ارائه شده است و همانطورکه در آزمون سوبل مشخص است ،مقدار آماره از  1/96بيشتر شده و تاثير ميانجی ارزش
درکشده در تاثير هويت اجتماعی بر قصد خريد و تاثير اثر اجتماعی بر قصد خريد تاييد میگردند .همچنـين نتـايج
نشان داد که نوآوري مصرف کننده ،تاثير هويت اجتماعی بر قصد خريد محصوالت ارگانيگ را تعـديل نمـیکنـد و
همچنين نوآوري مصرفکننده ،تاثير اثر اجتماعی بر قصد خريد محصوالت ارگانيگ را نيز تعديل نمیکند.
 .5بحث و نتيجهگيري
پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثير هويت اجتماعی و اثر اجتماعی بر قصد خريد محصوالت ارگانيگ با توجه
به نقش ميانجی ارزش ادراکشده و نقش تعديلگر نوآوري مصرفکننده در ميان مصرفکنندگان محصوالت
ارگانيک شهر کرج انجام شد .بهمنظور سنجش متغيرهاي موردنظر در مدل ،از پرسشنامه استاندارد & Persaud
) Schillo (2017استفاده شد و پايايی و روايی آنها مورد بررسی قرار گرفت .نتايج نشاندهنده پايايی و روايی
مناسب ابزار پژوهش بودند .شاخصهاي برازش مدل و آزمون فرضيات به کمک نرمافزار مدليابی معادالت
ساختاري  Smart PLSانجام شد .نتايج شاخصهاي برازش ،حاکی از برازش مناسب مدل بودند.
در راستاي مقايسه نتايج پژوهش حاضر با پيشنيه تحقيقات داخلی و خارجی ،نتيجه فرضيه اول" ،تاثير هويت
اجتماعی بر قصد خريد محصوالت ارگانيک" تاييد شد که با تحقيقات ) Persaud & Schillo (2017و & Chen
) lin (2019همسو بود و با توجه به اينكه هويت اجتماعی میتواند در رفتار افرادي که عضو آن جامعه هستند تاثير
بگذارد ،در نتيجه بر قصد خريد محصوالت ارگانيگ نيز اثر میگذارد .نتيجه فرضيه دوم " ،تاثير اثر اجتماعی بر
قصد خريد محصوالت ارگانيک" تاييد شد که با تحقيقات ) Khodabandeh & Lindh, (2020و & Persaud
) Schillo (2017و ) Scuderi (2019همسو بود ،لذا اثر اجتماعی که يكی از عوامل تعيينکننده مهم رفتار يک
فرد است ،میتواند بر قصد خريد محصوالت ارگانيک تاثير بگذارد و ارزشها و هنجارهاي خانواده ،دوستان و جامعه
همواره براي تصميمگيري خريد تاثيرگذار باشند .نتيجه فرضيه سوم " ،تاثير هويت اجتماعی بر ارزش ادراکشده"
تاييد شد که با تحقيقات ) Persaud & Schillo (2017و ) Chen & lin (2019همسو بود ،لذا هويت اجتماعی
نيز باعث شده افراد ارزشهاي شخصی خود را کم نمايند و ارزشهاي گروه و جامعه براي آنها مهمتر باشد ،لذا
هم افراد گروه و تاثيرگذاران و هم هويت گروه میتواند ارزش درکشده محصول را تحت تاثير قرار بدهد .نتيجه
فرضيه چهارم " ،تاثير اثر اجتماعی بر ارزش ادراکشده" تاييد شد که با تحقيقات ) Scuderi (2019و Persaud
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) & Schillo (2017همسو بود ،در اين صورت رفتار مصرفکنندگان تحت تاثير افراد گروه قرار گرفته و همانند
گروه ،ارزش درکشده باالتري نسبت به محصوالت ارگانيک داشته و قصد خريد آنها براي اين محصوالت
افزايش پيدا میکند .نتيجه فرضيه پنجم و ششم که " ارزش ادراکشده در تاثير هويت اجتماعی بر قصد خريد
محصوالت ارگانيگ و در تاثير اثر اجتماعی بر قصد خريد محصوالت ارگانيگ نقش ميانجی دارد" تاييد شد که با
تحقيقات ) Persaud & Schillo (2017و ) Chen & lin (2019همسو بود ،لذا در اين فرضيات هويت گروه و
تاثيرگذاران میتوانند باعث افزايش ارزش درکشده محصول در مصرفکنندگان شده و در نتيجه قصد خريد آنها
را افزايش دهند و نتيجه فرضيه هفتم و هشتم که" نوآوري مصرفکننده رابطه بين هويت اجتماعی و قصد خريد
محصوالت ارگانيک و رابطه بين اثر اجتماعی و قصد خريد محصوالت ارگانيک را تعديل مینمايد" تاييد نشد و
نتايج اين فرضيات با پژوهش ) Persaud & Schillo (2017همسو نبود ،لذا نوآوري مصرفکننده و توجه به
محصوالت جديد و نو ،نقش قابل توجهی در خريد محصوالت ارگانيک نداشت و نتوانست جهت رابطه و يا شدت
رابطه بين هويت اجتماعی و اثر اجتماعی بر قصد خريد محصوالت ارگانيک را تغيير بدهد.
با توجه به نتايج اين پژوهش ،پيشنهاد میشود به دليل اينكه تعلقداشتن به گروه اجتماعی بر روي نگرش و
رفتار خريد آن شخص و تصميمگيري در مورد خريد محصوالت تاثير میگذارد ،لذا گروهها و شبكههاي اجتماعی و
هويت آنها و همچنين اثر يک اجتماع مانند فرهنگ ،ارزش و هنجارهاي آنها بر قصد خريد محصوالت ارگانيک
میتواند تاثيرگذار باشد .در اين ميان با توجه به اينكه خانواده جايگاه اول را از نظر گروه اجتماعی تأثيرگذار دارد ،لذا
رفتارهاي سازگار با محيطزيست بايد توسط خانواده تقويت شود و توليدکنندگان ارگانيک ،بايد ابتدا خانوادهها را
جهت تبليغ محصوالت خود آگاه نمايند .يكی از رسانههاي اجتماعی که در اين زمينه میتواند تاثيرگذار باشد،
تلويزيون است که با تبليغات گسترده در مورد محصوالت ارگانيک و ساخت برنامههاي تلويزيونی مستند براي
آشنايی با مفاهيم زيستمحيطی و معضالت و خطرات آن و همچنين تاثير آنها بر سالمت انسان ،میتواند تاثير
عمدهاي بر خريد محصوالت ارگانيک بگذارد .همچنين برگزاري کالسهاي آموزشی براي شهروندان در خانههاي
سالمت جهت افزايش دانش زيستمحيطی و ترغيب آنها به خريد محصوالت ارگانيک نيز میتواند تاثيرگذار باشد.
همچنين مصرفکنندگان محصوالت ارگانيک ياد میگيرند که محصوالت ارگانيک به طبيعت آسيب نمیزند و
فراتر از کيفيتشان ،مزاياي اجتماعی نيز دارد و با مصرف اين محصوالت تبديل به شهروندي خوب میشوند ،لذا
ارزش ادراکشده مصرفکنندگان نسبت به اين محصوالت بيشتر میشود .دولت نيز میتواند در توسعه محصوالت
ارگانيک تاثيرگذار باشد و به دليل اينكه هزينه اوليه براي شروع کشاورزي محصوالت ارگانيک زياد میباشد ،لذا در
اين راستا دولت میتواند به کشاورز براي رشد کمک کند و همچنين دولت با سازوکار نظارتی مانند ارائه يارانه و
کمکهاي مالی بهتر در اين زمينه ،میتواند قيمت محصوالت ارگانيک را منطقیتر نمايد که اين امر باعث شده
مصرفکننده احساس نمايد که کاال و خدمات دريافتشده ،منافع بيشتري از هزينه پرداختشده دارد و در نتيجه
ارزش ادراکشده او نسبت به محصوالت ارگانيک و در نتيجه قصد خريدش افزايش میيابد .همچنين با توجه به
اينكه محصوالت ارگانيک نياز به برچسب سالمت و کد تاييدشده دارند ،دولت در اين امر با تاييد کيفيت محصوالت
ارگانيک میتواند ارزش درکشده و در نهايت قصد خريد محصوالت ارگانيک را افزايش دهد.
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