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 1چکيده
 این رو، این از. است کرده تجربه محصول تقاضای در را توجهی قابل رشد گیاهی محصوالت صنعت

 مطالعه این. است شده انجام گیاهی محصوالت واقعی خرید بر موثر عوامل شناسایی هدف با مطالعه

 قصد و محصول ایمنی نبی رابطه بر شده درک ریسک کننده تعدیل اثر بررسی به همچنین

 مورد مالزی در مختلف ایالت شش از هاداده آوری جمع برای بازار مقطعی بررسی. پردازدمی

 و تجزیه (PLS) جزئی مربعات حداقل مسیر سازی مدل از استفاده با هاداده. گرفت قرار استفاده

 همچنین،. کرد ایتحم واقعی خرید بر قصد مستقیم تاثیر از مسیر ضریب هاییافته. شد تحلیل

 خرید قصد و محصول ایمنی بین رابطه کننده تعدیل شده درک ریسک که دهدمی نشان یافته

 .باشدمی

 خطر مالزی، گیاهی، محصول کننده، مصرف رفتار قصد، خرید واقعی، خرید :يديکل واژگان

 .محصوالت ایمنی شده، درک

                                                           
 اشد: بمیاین مقاله ترجمه مقاله زیر  1

Ismaila, S and Mohd Mokhtar, S.S., (2015). Moderating effect of perceived risk on the relationship between 

product safety and intention. Management Science Letters, 5 (2015), PP. 205–212. 
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 . مقدمه1
 

 سراسرر در مصنوعی محصوالت نسبت به طبیعی هایروند ترجیح جایگزین و آگاهی دلیل به گیاهی محصوالت برای جهانی تقاضای         

 یهراروش برا همچنرین گیراهی محصروالت(. 2011 ،.3همکاران و کریم ؛2006 ،2جمال ؛2010 ،1صالح و عبداهلل) است یافته افزایش جهان

 برای گیاهی محصوالت که شده گزارش مثال، عنوان به. ستا بوده مختلف همراه های بیماری از و جلوگیری درمان در بهداشتی هایمراقبت

کررده  پدیرده کمرک این دارد که به وجود متعددی عوامل(. WHO ، 2011) شودمی استفاده AIDS/HIV  بامرتبط  بردن عالئم بین از

 مثال؛( 2011 سااوکااو، ؛2009 راگاوندرا،) است

 شود،می منجر دیگر تمشکال و جانبی عوارض به که مرسوم طب ناکارآمدی( 1

 مرسوم، طب دسترسی قابلیت( 2

 ضرر، بی داروی عنوان به گیاهی محصوالت درک( 3

 و، درمانی، خود برای میل( 4

 .تر ارزان هایهزینه( 5

 والتمحصر کره نویسندگان دریافتند. نظر وجود دارد است اختالف آمده عمل به( 1998) 4پال و آستین توسط ای کهمطالعه در حال این با

 از بخشری کره بردان علرت بلکره پزشکی مرسوم انرد، برابر در هاآن که دلیل این به نه شود؛ استفاده جایگزین یک عنوان به تواندمی گیاهی

 افزایش حال در گیاهی محصوالت از استفاده چند هر قضا، از (.2009 ،5همکاران و حصالی) فرهنگی هستند باور و انگیزه ها،نگرش ها،ارزش

 زیررا اسرت بسریار مهرم گیراهی محصروالت ایمنری(. 2000 ،6ناس و بوالته) باشدمی افزایش به رو جانبی کلی نیز و ایمنی اثر مسائل ،است

 مری نظرر امن بره گیاهی محصوالت از معموال استفاده(. 2006 ،7همکاران و زفانی) شوداستفاده می درمانی خود برای محصوالت از بسیاری

و   سراهو ؛1999 ،9همکراران و بولدین ؛2008 ،8بنت) جدی شود جانبی باعث عوارض تواندمی که چرا نیست، جانبی اثر بدون لزوما اما رسد

 ؛2012 ،11همکراران و باالمال)افتدمی اتفاق ضعف تولید و آلودگی، گیاهی، گیاهان در سم وجود دلیل تاثیرات جانبی به(. 10،2010همکاران

 تعیرین در خریرد بره کارآفرینران الگوهرای درک گراارد،مری تراثیر گیاهی محصوالت واقعی برخرید ائلمس این (.2006 ،12همکاران و سعد

 کنرداطمینران ایجراد مری کرار و کسرب پایداری تداوم همچنین نسبت به و کندمی کمک( 2011 ،13چانگ و کیم) موثر بازاریابی استراتژی

 (.2012 ،16رانا پل و ؛2008 ،15نجار و ابراهیم ؛2005 ،14همکاران کارنیرو)

  بررسی ادبيات و نقد. 2

 محصوالت ایمنی 2.1

 عروارض و مسرمومیت باعرث است ممکن گیاهان که استفاده از است این دلیل است، افزایش گیاهی رو به محصوالت ایمنی اهمیت موضوع

براسراس (. 2009 ،17همکراران و وفر) گیاهی درنظر گرفتره شرود محصوالت باید کیفیت مشتریان، ایمنی حفظ منظور به. جدی شود جانبی

                                                           
1 Abdullah & Salleh 
2 Jamal 
3 Karim et al 
4 Astin and Pal 
5 Hassali et al 
6 Boullata & Nace 
7 Zaffani et al 
8 Bent 
9 Bouldin et al 
10 Sahoo et al 
11 Balammal et al 
12 Saad et al 
13 Kim & Chung 
14 Carneiro et al 
15 Ibrahim & Najjar 
16 Paul & Rana 
17 Fu et al 
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 ایمنی مورد در مشتریان نگرانی با همچنین آن. است یا نه کاال امن آیا اینکه باور مشتریان به یعنی محصول ایمنی ،(2005) 1گرونرتدیدگاه

 گیاهی محصوالت ایمنی و سمی بودن به مربوط مسائل قبلی در مطالعات(. 2008 ،2حسن و میخائیلیدوف) مرتبط است تولید فرایند در کاال

 مرورد در شرواهد حال این با(. 2005 ،2003 ،3همکاران و آنگ) شده است بحث مورد استفاده گیاهی سمی بودن کاالی اثر واکنش از ناشی

حصول م ایمنی.(. T 2009همکاران و فو ؛2003 ،4بارنز) است کم هم هنوز گیاهی محصوالت به نسبت نگرانی ها وری، و بهره ایمنی، مسائل

 و لودورفوس ؛2001، 5هالبروک و چادوری)داردمهمی یا نه نقش است خطر بی استفاده یا و خریداری برای محصول یک آیا اینکه تعریف در

 مطالعره(. 2006 ،7همکاران و مگکوس)شودگرفته می نظر کیفیت در ارزیابی در مهم جنبه یک عنوان به محصول ایمنی(. 2006 ،6همکاران

حال،معلوم شد  همین در. تاثیر گااراست خرید برقصد که نشان داد ایمنی محصول روی بر( 2010) 8همکاران و شهرالدین وسطانجام شده ت

، 9و سرندیکا دی سریلوا) کنندگان تاثیرگاار است مصرف محصول ایمنی اهمیت مورد در تصور ایجاد در محصول ایمنی به نسبت نگرش که

 را شرکل  کننرده مصررف است کره نگررش عامل مهمی محصول ایمنی که داد نشان( 2008) 10حسن دنمیخائیلیدوف  هاییافته(. 2011

 .دهدمی

 شده درک ریسک 2.2

 که رفتاری است نیز توصیف گر کند و بینی پیش را خرید تصمیمات تاثیر تواندنمی که مشتریهنگامی است قطعیت درک شده عدم ریسک

 انتظرار/  احسراس درک شرده  ریسرک کلی، طور به (.1999 ،11میچل)رسانندمی حداکثر فاده  را بهاست و اشتباه کرده اغلب کاربران آن در

 (.2009 ،12گرادوین و اسرتفان) اسرت زمانی و اجتماعی، روانی، جسمی، مالی، مانند خطرات انواع با ارتباط در ناخوشایند عواقب درخصوص

 مخراطره و مروثر کمترر رایر  طرب برا مقایسره در گیراهی محصروالت کره انردنشران داده خطررات و کارآمدی درخصوص خاص مطالعات

 خطر بی گیاهی طبیعی محصوالت که مشتریان معتقدند(. 2002 ،15همکاران و درگال ؛2002 ،14همکاران و برینتزا ؛2003 ،13بارنز)آمیزترند

 و فاچینتی ؛2006 ،18همکاران و کوزولین ؛9200 ،17کوتینو ؛2013 ،16و همکاران چینگ) شوند استفاده ویژه توجه بدون توانندمی و هستند

 و خطرات مورد در بیشتر اطالعات دریافت به نیاز مشتریان حال این با(. 2001 ،21همکاران و ؛ استنتون1999 ،20راتبالت. 2012 ،19همکاران

 (.2007 ،22بری و لینچ) داستفاده کنن موثر طور به و راحت خیال با هاآن از بخواهند که صورتی گیاهی دارند در مزایای محصوالت

 قصد 2.3

تحت  قصد آن در که اند،رفتار توصیف کرده کننده تعیین عنوان را به قصد شده، ریزیبرنامه رفتار نظریه در( 1975) 23آجزن و فیشبین

 که به گیری تصمیم یندفرا طول در بیان قصد اشاره دارد به. رفتاری کنترل و هنجارهای ذهنی ، رفتار، به نسبت نگرش: سازه است سه تاثیر

 نقش روشن و واضح قصد(. 1975 ،1فیشبین و آجزن ؛1991 ،25آجزن ؛1980 ،24فیشبین و آجزن)دارد بستگی محصول از باورها و هانگرش

                                                           
1 Grunert 
2 Michaelidou & Hassan 
3 Ang et al 
4 Barnes 
5 Chaudhuri & Holbrook 
6 Lodorfos et al 
7 Magkos et al 
8 Shaharudin et al 
9 Silva & Sandika 
10 Hassan 
11 Mitchell 
12 Stephen & Godwin 
13 Barnes 
14 Brienza et al 
15 Dergal et al 
16 Paimin, & Jalalian 
17 Coutino 
18 Cuzzolin et al 
19 Facchinetti et al 
20 Rotblatt 
21 Stenton et al 
22 Lynch & Berry 
23 Fishbein and Ajzen 
24 Ajzen & Fishbein 
25 Ajzen 
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 رددا وجود واقعی رفتار و نیت ترجمه در مشکالتی که اندداده مطالعات نشان از برخی حال این با کند، می بازی انسانی افعال در مهمی

 (.2001 ،2آجزن)

 شودمی استفاده واقعی رفتار خرید بینی پیش برای ایگسترده طور به و شودمی تلقی مهم مفهومی عنوان به خرید قصد بنابراین،

 (.2006 ،6تزوتزو ؛2012 ،5همکاران و چینگ ؛2012 ،4همکاران و چن ؛2000 ،3همکاران و آرمسترانگ)

 واقعی خرید 2.4

 خواسرت و کنرد ترا نیرازمی محققان کمک واقعی به خرید مورد در دانش. است بوده پژوهشگران توجه مورد طوالنی هایمدت واقعی خرید

 ،(2011 ،7چانرگ و کریم) بازاریرابی اسرتراتژی شناسایی به تواندخرید واقعی می از آمده دست به اطالعات بنابراین،. درک کنند مشتریان را

(. 2012، 10رانرا و پرل ؛2008 ،9نجرار و ابرراهیم ؛2005 ،8همکراران کرارنیرو و) کمک کند کار و کسب تداوم از و اطمینان مشتری، رضایت

 (.2011 ،12همکاران و شفیق .2010 ،11همکاران و چیانگ) است متنوع و پیچیده واقعی خرید که در یافتند خاصی مطالعات

 روش و نمونه. 3

 پرسشرنامه خریرد شرامل این بررسری .شد آوری جمع مالزی مختلف ایالت شش در مقطعی بازار نظرسنجی طریق از مطالعه این در هاداده

 ٪82پرسشرنامه  یعنری  473 تنهرا امرا شرد توزیرع پرسشنامه، 576مجموعا . است شده درک ریسک و محصول، ایمنی خرید، قصد واقعی،

( درصرد 28.8)مالزیرایی ( درصد 55.8) به ترتیب ندهندگا پاسخ بودند. مرد درصد 35.7 و زن ٪64.3 دهنده، پاسخ 473 از. شد بازگردانده

 .بودند دیگرکشورها از ٪0.2 هندی، و( ٪15.9)چینی، 

 ابزار ها. 4

 ومیخائیلیردوف  ؛2007 ،13همکراران و دی یونرگ) منبرع سه از اقتباس شده آیتم )مورد( چهار محصول، ایمنی هایسازه گیریاندازه برای

 شرودمری گیرریانردازه منبرع سه شده از اقتباس آیتم پن  از استفاده با ریسک قرار گرفت. تفادهاس مورد( 2005 ،15ریمال ؛2008 ،14حسن

 در این خرید قصد ارزیابی در(. 2007 ،19بری و لینچ .2013 ،18همکاران و لیو ؛2010 ،17همکاران و توو هوی ؛2006 ،16همکاران و فورسیته)

 ،22همکراران و جعفرر ؛2001 ،21همکراران و کانر ؛2001 ،20هالبروک و چادوری) ه شداستفاد منبع شده از سه اقتباس آیتم از چهار مطالعه

شرد. در  گیرریاندازه( 2011 ،24حسن .2001 ،23هالبروک و چادوری) منبع دو از اقتباس شده آیتم چهار از استفاده واقعی با خرید(. 2012

                                                                                                                                                                                       
1 Fishbein & Ajzen 
2 Ajzen 
3 Armstrong et al 
4 Chen et al 
5 Qing et al 
6 Tsiotsou 
7 Kim & Chung 
8 Carneiro et al 
9 Ibrahim & Najjar 
10 Paul & Rana 
11 Chiang et al 
12 Shafiq et al 
13 Jonge et al 
14 Michaelidou & Hassan 
15 Rimal 
16 Forsythe et al 
17 Huy Tuu et al 
18 Liu et al 
19 Lynch & Berry 
20 Chaudhuri & Holbrook 
21 Conner et al 
22 Jaafar et al 
23 Chaudhuri & Holbrook 
24 Hassan 
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 از استفاده این، بر عالوه. قرارگرفت استفاده کامال موافق مورد=  7 تا کامال مخالف=  1 لیکرت با رتبه بندی اینقطه هفت مقیاس مطالعه این

 (1978 ،1نونالی)را دریافت کرد 0.70 از بیش اعتماد و قابل قبول قابل آلفای ضریب چرا که است موجه باال منبع مقیاس

 

 

 
 

 هایافته. 5
( سهIII پرت، فرض (دو رفته دست از های)مقادیر(ارزش( یک :را بررسی کرد فرض باید چند رگرسیون، تحلیل و تجزیه به اقدام از قبل

 از مقادیر برای هاداده همه طور ویژه، به(. 2007 ،3فیدل و تباچ نیک ؛2010، 2همکاران و مو) خطی بودن فرض چند( چهار و ، فرض نرمال

 بررسی مورد متغیره چند دورافتاده)پرت( نقاط بعد،. دش پیدا ایرفته دست از داده هیچ .شد غربال SPSS افزار نرم از استفاده با رفته دست

 نقض نرمال اینکه فرض از حصول اطمینان برای هاداده مجموعه در موارد همه. شدند پرت شناسایی عنوان به مورد دو سی و و گرفت قرار

 .است غربال شد نشده

 گيرياندازه مدل 1-5

 روایری ابتردا، در. را دنبرال کرردیم (2014) 4همکاران و پیشنهادی هایر ایمرحله دو یساز مدل روش ما سازه، روایی از اطمینان منظور به

 2 جردول و 1 جردول در ترتیرب بره روایی درونی همچنانکره آن از پس تفکیک، آن اعتبار از پس و گرفت قرار بررسی مورد پایایی و همگرا

 0.7 از براالتر روایری مرکرب شود،می محقق سازه باشد روایی 0.7 از یشترب بارگااری ها اگر کلی، قاعده یک عنوان به .شده است داده نشان

 است. 0.7 از بیشتر کرونباخ آلفای و است، 0.5 از بزرگتر واریانس استخراج شده متوسط است،
 

 گیریاندازه مدل هاییافته :1 جدول

ميانگين واریانس  بارگذاري آیتم متغير پنهان

 استخراج شده

 ي کرونباخآلفا روایی مرکب

 Bs56 0.836 0.712 0.908 0.865 خرید واقعی
Bs57 0.879 
Bs58 0.818 
Bs59 0.841 

 N54 0.815 0.554 0.830 0.725 قصد خرید
N55 0.852 

N9 0.691 

N6 0.590 
 PR31 0.954 0.762 0.941 0.928 ریسک درک شده

PR32 0.935 
PR33 0.806 
PR34 0.876 
PR35 0.791 

 KP50 0.834 0.835 0.953 0.935 امنيت محصول

KP51 0.924 

KP52 0.952 

KP53 0.940 

                                                           
1 Nunnally 
2 Hair et al 
3 Tabachnick & Fidell 
4 Hair et al 

http://www.rassjournal.ir/


 399-409، ص 1395، پاییز  7رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی، شماره 
ISSN: 2476-3675  

http://www.RassJournal.ir 

 
 متوسرط واریرانس ایشران، هرایتوصریه اسراس بر .دادیم انجام( 1981 )1الرکر و فورنل هایتوصیه را با تبعیت از تفکیک اعتبار همچنین ما

 .ها تجاوز کندسازه دیگر و سازه بین مشترک از واریانس باید گیری آنمقیاس اندازه و سازه هر بینمشترک 

 هاسازه روایی تفکیک :2جدول

 ایمنی محصول ریسک ادراک شده قصد خرید خرید واقعی متغير پنهان

    0.844 خرید واقعی

   0.744 0.693 قصد خرید

  0.837 0.158 0.150 ریسک ادراک شده

 0.914 0.846 0.160 0.189 یمنی محصولا

 توجه:اعداد بولد شده نشان دهنده مربع ریشه واریانس استخراج شده می باشد درحالیکه اعداد دیگر نشاندهنده ضرایب هستند.

 اعتبار دهدهن واریانس است که نشان میانگین دوم ریشه از کمتر سازه هر برای همبستگی ها شده، داده نشان 2 جدول در که همانطور

 (.2010 ،2همکاران و هایر)ها ستسازه کافی تفکیک

 ساختاري مدل 2-5

 0.48 مقادیر کهR2. شده است ارائه 2 شکل و 3 جدول در آمده دست به نتای . شودمطرح می ساختاری مدل گیری،اندازه مدل پس از

 .واقعی را تبیین کنند دخری واریانس در درصد 48 توانندمی مدل شده متغیرهای که دهدمی نشان است

 فرضیه آزمون و مسیر ضرایب :3 جدول

 هایافته Tهای آماره خطای استاندارد بتا رابطه فرضیه
H1 I AB 0.692 0.031 22.487 حمایت شد 
H2 PR*PS 0.065 0.031 2.123 تعدیل شد 
H3 PRI 0.072- 0.095 0.795 حمایت نشد 
H4 PSI 0.036- 0.114 0.317 حمایت نشد 

 

 خروجی تحليل مدل ساختاري-2شکل 

                                                           
1 Fornell and Larcker 
2 Hair et al 
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 بحث. 6

 کره داد نشران نتای . مالزی را بررسی کرد در گیاهی محصول قصد خرید و محصول ایمنی بین رابطه بر شده درک ریسک تاثیر مطالعه این

 (2012 ،1همکراران و االیکرم یلاسماع محمد مثال عنوان به) قبلی تحقیقات نتیجه با یافته این. واقعی دارد خرید با رابطه مثبت قصد خرید

 نتیجره. خریرد راتعردیل مری کنرد قصد و محصول ایمنی بین درک شده رابطه ریسک که داد نشان مطالعه این دیگر هاییافته. تطابق دارد

طالعره م ایرن هراییافتره. خواهنرد داشرت محصرول خرید برای باالتری پایین دارند قصد درک شده ریسک مشتریانی که که دهدمی نشان

 قبلری مطالعره برا مشابه  یافته این نیست، و محصول ایمنی و قصد خرید پیش بین معناداری برای شده درک ریسک که داد نشان همچنین

 و شریوراج)اسرت  قبلی پژوهش مطابق و غیر معنادار بود قصد خرید به شده درک رابطه مسیر ریسک. بود (2008 ،2حسن و)میخائیلیدوف 

 (.2004 ،3ویکاس
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