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 چکیده 

امروزه همزمان با افزایش اهمیت مسائل زیست محیطی و مفهوم مسئولیت اجتماعی در جوامع، شناخت عوامل موثر در تصویر ذهنی سبز توسط 

. لذا اهمیت توسعه محصول جدید سبز و نقش آن در ایجاد برند سازمانی و رسدمحصوالت مختلف، ضروری به نظر می مصرف کنندگان

هدف اصلی این  شود.ها محسوب میتصویرسازی مثبت در ذهن مشتریان رو به افزایش است و ازجمله عوامل ایجاد مزیت رقابتی برای سازمان

در توسعه و  در زنجیره تامین مواد اولیه بررسی تاثیر دو استراتژی جنس و بکارگیری رنگزاهای طبیعیمدلی جهت تحقیق طراحی و تحلیل 

مدلسازی معادالت ساختاری در نرم افزار  با رویکرد مدلسازی معادالت ساختاری، در نزد مصرف کنندگان تجسم سبز به محصول فرش دستباف

مصرف کنندگان فرش دستباف در شهر اصفهان، در جامعه آماری ر پرسشنامه محقق ساخته جهت گردآوری اطالعات میدانی از ابزاباشد. می

ها، ابتکار و نوآوری است که عالوه بر رونق بازار فروش استفاده شد. نتایج نشان داد که توسعه مفهوم سبز در محصول و قصد خرید و مصرف آن

های باشد. همچنین مشخص شد که استفاده از رنگزاهای طبیعی در رنگرزی نخی میسبز، فعالیتی همراه با ارزش اجتماعی باال در زندگی بشر

 دارد.استراتژی جنس پرز تاثیر معنی داری قوی تری در ایجاد و تداعی مفهوم محصول سبز در فرش دستباف نسبت به 

 کلمات کلیدی: 

 الیاف طبیعیمحصول سبز ، مدلسازی معادالت ساختاری، رنگزاهای طبیعی، ، فرش دستباف

Analysis of Color and Fibers Strategy in the Development of Green Handmade 

Carpets with Structural Equation Modelling Approach (Case Study: Isfahan 
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Abstract 

Today, it is necessary that consumers of different products recognize the effective factors of the green mental image due to the 
increasing importance of environmental issues and the concept of social responsibility in societies. Therefore, the importance of 

developing a green product and its role in creating an organizational brand and positive imagining in the minds of customers is 

increasing and it can be a cause of competition between organizations. The main purpose of this study is to design and analyze a 
model to investigate the effect of two strategies including fibers and the use of natural dyes in the supply chain of raw materials in the 

development and visualization of green handmade carpet products by consumers. In this case, the smart Pls software is used for 

structural equation modeling. A researcher-made questionnaire is used to collect field information on the statistical population of 
handmade carpet consumers in Isfahan. The results show that the development of the concept of green in the product and the intention 

to buy and consume them is an initiative and innovation that not only cause the success of the green market but also is an activity with 

high social value in human life. Finally, it is also found that the use of natural dyes in the dyeing of pile yarns has a stronger effect in 
creating and associating the concept of green products in handmade carpets than the raw material strategy. 

Keywords: Handmade carpets, Green product, Structural Equation Modelling, Natural dyes, Natural fibers. 
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 مقدمه -1

آلودگی های زیست محیطی که در نتیجه تولیدات و 

ده، از جمله مسایلی هستند که مصارف انسانی پدید آم

عنوان این زمینه بسازمان های فعال در ها توسط بار

شناخته محیط زیست و موجودات زنده تهدیدی برای 

 و تغییر و تحوالت ایجاد شده در شرایط آبشده اند. 

ه هوایی کره زمین و آلوده شدن بیش از پیش شهرها ب

های ویژه کالن شهرها، لزوم تحول و بازنگری در برنامه

و و در این میان، تولید  تاکید کردهتولید و مصرف را 

استفاده از محصوالت سبز به جای محصوالت رایج، یکی 

های های حفظ و بهبود محیط زیست برای نسلاز راه

سبز محصوالت و  محصول .]1[ رودآینده به شمار می

خدماتی هستند که در چرخه عمر خود کمترین پیامد 

عبارتی چرخه عمر را نسبت به محیط زیست دارند و ب

د. گرد به محیط زیست بر می محصول از ابتدا تا انتها

به  ،در واقع سبز بودن یک محصول و یا ارایه خدمات

معنای کاهش مصرف انرژی، مواد اولیه، آب و نیز به 

حداقل رساندن آلودگی ها و پسماند در حفظ و احیای 

کیفیت محیط زیست تعریف می شود که در نهایت به 

اصالح الگوی مصرف و اصالح رفتار محیط زیستی 

امروزه مصرف کنندگان  .]2[ جامعه منجر خواهد شد

سبز بعنوان افرادی تعریف شده اند که از محصوالتی که 

احتمال دارد وجود و مصرف آنها سالمت مصرف کننده 

 و چه درو دیگران را به خطر اندازد، چه در چرخه تولید 

وارد کنند،  زیست زیان جدی به محیط ،مصرف محصول

اتالف  و نیز مقدار نامناسبی از انرژی را مصرف کنند،

ایجاد کنند، پرهیز می کنند را غیرضروری از مواد اولیه 

لذا امروزه حفاظت از محیط زیست وظیفه حیاتی ]. 3[

و استراتژیک مدیران است که بعنوان ابزاری در ایجاد 

تصویر ذهنی مثبت از شرکت و عنصری مهم برای 

 .]4[ موفقیت یک سازمان تجاری، مدنظر می باشد

در دنیای پیچیده تجارت و رقابت، همانطورکه اشاره شد 

 ایبری جدیدی هاراهتا  هستند مجبورشرکت ها 

دی از یااد زتعد .کنندا پیدد خوت محصوالبی یازاربا

د خوت جه تمایز محصوالد ویجار اشرکت ها به منظو

می ده ستفااسبز بی یازارباز ا ،یگرت دنسبت به محصوال

ای مهم برر بسیاار بزایک  سبزبی یازارکه بازیراکنند 

 .هستندت یسزفع محیط است که مدنی امشتریاب جذ

لیت پذیری در برابر مسایل زیست محیطی نه تنها مسؤ

به سازمان ها کمک می کند تا در عرصه رقابت باقی 

مانده و سهم بازار خود را افزایش دهند، بلکه شواهدی 

قصد  وافزایش وفاداری  بطور قابل توجهی وجود دارد که

 انگیزه درك .]5[ سبب می شودرا خرید مصرف کننده 

 تواند می ،کنند می پیشنهاد را سبز مصرف که هایی

دهند،  ترویج تقاضا افزایش برای را زیست محیط تفکر

 زده تخمینجهانی  بازار سهم که دلیل این به ًمخصوصا

. می باشد درصد 4 از کمتر سبز محصوالت برای فعلی

لذا امروزه اهمیت توسعه محصول جدید سبز و نقش آن 

در ایجاد برند سازمانی و تصویرسازی در ذهن مشتریان 

رو به افزایش است و ازجمله عوامل ایجاد مزیت رقابتی 
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 تجسمی ،. مفهوم سبزبرای سازمانها محسوب می شود

 های آوری فن و ها سیستم محصوالت، فرآیندها، از

 به مربوط های فعالیت است که زیست محیط با سازگار

محصول . ]6و2[ دهد می قرار تأثیر تحت را کار و کسب

وری، جزو دسته محصوالت ضرت مقابل محصوالسبز در 

ی هازنیا ءضاای اربر لوکسی محسوب می شود که

ار قرده ستفارد امو مصرف کننده یظاهرو ین دنما

ش نگرن کنندگاف رـه مصـامی کـهنگ .]7[ میگیرند

ش رـن نگـیا ،ندـته باشـشدابز ـست مثبتی به محصوال

ل حتماالوکس باشد به ل وـه محصـتی کروـصدر 

ا ـتد وـمنجر میشل محصوآن به قصد خرید ی بیشتر

  .]8[ باشدوری ضرل ک محصویل وـمحصآن ه ـینکا

ارزش، با سابقه ای فرش دستباف ایران کاالیی است پر 

فرهنگ، سنتها و بس طوالنی که ریشه در آداب، 

د که زیبایی ها و مفاهیم عمیق اعتقادات هنرمندانی دار

ان آنان را با سر انگشتانی سته از قلب و جبرخا

ری بس زند و اثگره میو پود  آفرین بر تاراعجاز

شکوهمند را به عالقه مندان و مشتاقان این هنر عرضه 

ور، از دوره هخامنشیان و شاید از گذشته های ددارد. می

تر، اصالت تولید فرش دستباف با استفاده از مواد دور

ها  ازجمله نخاولیه طبیعی در دسترس در منطقه بافت 

تهیه شده از الیاف طبیعی پشم، پنبه و  یا مواد اولیه

رنگی رنگ شده با عصاره های  نخ های پرزابریشم و 

 بوده است یگیاه دندانه هایو  رنگزاهای طبیعی

فرش دستباف در گذر زمان این اصالت و  .]10و9[

پیشینه سبز را تا قرن گذشته حفظ کرده بود که با 

انقالب صنعتی و تحوالت علوم مختلف بشری ازجمله 

الیاف  کاربردرنگزاهای شیمیایی )جوهری( و  ورود

این  مصنوعی تولید شده با مواد اولیه مشتقات نفتی،

زیست را  عی و دوستدار محیطیطبشناسنامه ویژگی 

. خاصیت روانی و تاثیر درونی رنگ کرددچار اختالل 

این  ی متنوع و هارمونیک فرش موجب شده است کهها

مستقیم بر رفتار در بازاریابی منسوجات بطورعامل 

 همچنین .]11[ داشته باشدمصرف کننده آن ارتباط 

رنگزاهای طبیعی مانند حنا دارای خاصیت ضدمیکروبی، 

و یا روناس و اکالیپتوس خواص ضد قارچ بر روی 

نخهای پرز پشمی ایجاد می کنند و در سالمت روانی و 

. ]12[بهداشتی بافنده و مصرف کننده موثر می باشند 

 در نزدلوکس  با جایگاهکاالیی  دستباف فرشامروزه 

 قاعدتاً  د کهمی شو محسوب داخلی و خارجی خریداران

ایجاد انگیزه و  یتبلیغات ابزارهایترین یکی از مهم

اشتیاق و از همه مهتر برندسازی این محصول 

شناسنامه کیفیت و ضمانت و داشتن  ،تژیک هنریااستر

می در آن  سبز نوآوری عجین کردن مفهوم همچنین

در علوم مدیریت ثابت شده است که . ]13[ باشد

استراتژی های خالقانه و منحصر به فرد حاصل نگرش و 

تفکر همگرا به متغیرهای تاثیرگذار در فرایند بهبود 

کیفیت و ارتقاء بازار فروش هر محصولی می باشد. در 

فرش دستباف بکارگیری الیاف طبیعی پشم، ابریشم و 

جزو پنبه بعنوان مواد اولیه نخ های مصرفی در تولید آن 

ژگی توسعه سنتی آن و بعنوان یک وی مهمترین اصالت
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ماهیت طبیعی  عالوه براین سبز محسوب می شود.

و  مواد  ی گیاهیی و حتی دندانه هارنگزاهای مصرف

فرایند رنگرزی نخ های پرز آن  مورد استفاده در کمکی

 بصریبخش و  نمود شایسته ظاهرن بعنوانیز هم 

ی نیز رویکرد سبز محور دارد. ضمنًا آلودگ محصول

 که قابل دفعمربوطه  پسابهای فرایند رنگرزی حداقلی

 بعنوان اعتبار، را دارد بدون آلودگی در محیط زیست

لذا در این تحقیق  .]14و10[ دشومی  آن ذکرسبز 

دو  تاثیر جهت تحلیل مدلی اختصاصی تالش شد که

متغیر جنس مواد اولیه و بکارگیری رنگزاهای استراتژی 

فرش دستباف  محصول بهسبز  مفهوم توسعهدر  طبیعی

)بعنوان  اصفهان شهر در مورد مطالعاتی فرش دستباف

یکی از قطب های عمده تولید فرش های دستباف 

طراحی و  ،اصیل ایرانی با طرح و تنوع بافت متنوع(

 . ه شوددقرار دا بررسیمورد 

 پیشینه تحقیق. 1-2

(، در تحقیق خود تحت 1395) رضایی نژاد و همکاران

بررسی عوامل موثر در برنامه ریزی جهت توسعه "عنوان 

 با توجه به شاخص هایصادرات فرش دستباف اصفهان 

، بدین نتیجه رسیدند که یکی از "SWOT تکنیک

مهمترین فرصت های پیش رو تولیدکنندگان فرش 

دستباف در راستای استراتژی رقابتی در صادرات، 

نگرش به فرش بعنوان محصول سبز می باشد که در 

این راستا استفاده از اصول سنتی تولید اصیل فرش 

دستباف با نخ های پرز رنگ شده با رنگزاهای طبیعی و 

یت استفاده از الیاف طبیعی در ساختار تولید آنها رعا

 .]15[بسیار کمک کننده می باشند 

(، در تحقیق خود 1396خادم الحسینی و همکاران )

شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر "تحت عنوان 

بازاریابی الکترونیک فرش دستباف با رویکرد تحلیل 

ا ب، بکارگیری رنگزاهای طبیعی و الیاف "سلسله مراتبی

ن امیمنشاء طبیعی )پشم، پنبه و ابریشم( را در زنجیره ت

فرش دستباف بعنوان رویکرد دوستدار محیط زیستی 

 .]16[ن محصول در دنیای امروز معرفی کردند ای

(، در تحقیق خود تحت 1395جمالی نیا و همکاران )

بررسی و تحلیل تاثیر استراتژی رنگ بر قصد "عنوان 

 ،"خرید و وفاداری مشتریان )مورد مطالعه: گبه فارس(

 وروانشناسی رنگ و استفاده از رنگزاهای اصیل طبیعی 

رز پو شاداب در نخ های  االبا خلوص ببا فام های رنگی 

ا گبه بعنوان یک زیرانداز سنتی و بومی استان فارس ر

 عاملی معنی دار و تعیین کننده در استراتژی فروش و

 . ]17[قصد خرید مجدد مشتریان آن تعیین نمودند 

تحقیقی به بررسی توجه  طی ،(2013)  1هلوزیو و لمک

های سبز در هنگام خرید مصرف کنندگان به معیار

حکایت از آن ایشان محصوالت پرداخته و نتایج تحقیق 

گان بازاریابی سبز را به عنوان دارد که مصرف کنند

پنجمین معیار خرید، پس از فاکتور های نیازمندی، 

 .]18[ نده اتعیین نمودو بودجه  ،خاص محصولقیمت، 

                                                           
1 Luzio& Lemke 
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بررسی "(، در تحقیق خود تحت عنوان 1390نخعی، آ. )

 "تاثیر عوامل منتخب بر قصد خرید محصوالت سبز

که شرکت هایی آن دسته از  بدین نتیجه رسید که

در یست زنی نسبت به محیط انگری از یرتصوی تژاسترا

 یموثرر بطو، بکار می گیرند نبرندینگ محصوالتشا

خود رضایتمندی و ن هن مشتریاذدر  اندتوانسته

 .]19[کنند د یجااوفاداری به محصول 

 . مدل مفهومی تحقیق1-3

براساس مطالعات کتابخانه ای و مرور سوابق تحقیق 

جهت بررسی  1 اشاره شده، مدل مفهومی شکل

در  )متغیرها( مختلف ارتباطات نگرشها و رویکردهای

توسعه سبز بودن محصول )فرش دستباف اصفهان( با 

 خواهد هفرضیات زیر طراحی و مورد بررسی قرار داد

  .شد

 

 مدل مفهومی تحقیق :1شکل

 فرضیات تحقیق

H1:  نگرش به محیط زیست در رویکرد به استفاده از

 الیاف طبیعی در مواد اولیه فرش دستباف تاثیر دارد.

H2 نگرش به محیط زیست در رویکرد به استفاده از :

 رنگزاهای طبیعی در رنگرزی مواد اولیه فرش تاثیر دارد.

H3:  توجه به سالمتی بر نگرش به محیط زیست تاثیر

 دارد.

H4 سالمتی در رویکرد به استفاده از الیاف : توجه به

 طبیعی در مواد اولیه فرش دستباف تاثیر دارد.

H5 : رویکرد به استفاده از الیاف طبیعی در مواد اولیه

 بر توسعه سبز بودن محصول تاثیر دارد.فرش دستباف 

H6 : رویکرد به استفاده از رنگزاهای طبیعی در رنگرزی

 بودن محصول تاثیر دارد.بر توسعه سبز مواد اولیه فرش 

  بخش تجربی-2

این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و 

با رویکرد پیمایشی می باشد.  تحلیلیروش توصیفی 

که  بودهشیوه گردآوری اطالعات کتابخانه ای و میدانی 

تدوین ابزار مورد استفاده در روش میدانی، پرسشنامه 

 5سوال با ارزیابی درجه تاثیر با طیف  26شامل  یافته
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 ، نظری2 - مخالف ،1 -مخالف کامالً) 2ای لیکرت درجه

می باشد.  (5 -موافق  و کامالً 4 -، موافق 3 -ندارم 

 )مصرف کنندگان( مشتریان تحقیق نیز،جامعه آماری 

در قلمرو زمانی تابستان  اصفهان شهر در فرش دستباف

قه بندی سواالت در طب 1در جدول . می باشند 1398

  ساختار اصلی پرسشنامه ارائه شده است.

 پرسشنامهو دسته بندی سواالت در ساختار  :1دول ج

 سواالت متغیرها ردیف

 3-1 نگرش دوستدار محیط زیست 1

 5-4 توجه به سالمتی مصرف 2

3 
رویکرد استفاده از نخ های 

 مصرفی از جنس الیاف طبیعی
6-8 

4 
از نخ های پرز رویکرد استفاده 

 رنگ شده با رنگزاهای طبیعی
9-13 

 26-14 توسعه سبز بودن محصول 5

 

 . روایی و پایایی پرسشنامه2-1

ابزار اندازه گیری، بیانگر آن است که آن ابزار  3روایی

می تواند واقعاً مشخصه های موردنظر تحقیق را اندازه 

درستی و مناسب بودن آزمون گیری کند، بعبارتی 

 . در این تحقیق]20[سواالت در پرسشنامه می باشد 

روایی  روش از ،پرسشنامه محقق ساخته ابزار روایی

محتوایی )ظاهری( با استفاده از ارزیابی و نظر تعدادی 

 بررسی و تایید شد. از متخصصان فرش دستباف

                                                           
2 Likert scale 
3 Validity 

 و ثبات میزانیا اعتبار یک ابزار اندازه گیری،  4پایایی

 در ابزار را تایید می کند،  بعبارتی یاجزا یدرون انسجام

تا چه  ،مشابه شرایط در ابزاراستفاده از آن  تکرار صورت

خواهند بود. در این تحقیق  مشابه حاصله نتایجاندازه 

اندازه  روش یی ابزار پرسشنامه مورد استفاده ازپایا

 و مهمترینکه  ،5کرونباخ یآلفاگیری ضریب 

 اندازه ابزار یپایای میزان محاسبه روش پرکاربردترین

در این روش . می باشد، مورد سنجش قرار گرفت یگیر

 70,0 مالك مساوی یا بزرگتر آلفا ضریب مقدار چنانچه

 و بوده برخوردار مناسب پایایی از گیری اندازه ابزار، باشد

 اعتماد آن نتایج به توانمی ا اطمینانب صورت این در

آلفای کرونباخ هر  نتایج ضرایب 2جدول  .]20[کرد 

 SPSSکه در نرم افزار آماری  ابعاد سؤاالتاز دسته 

 .محاسبه شده، را نمایش می دهد

 

 هر پایایی: نتایج ضریب آلفای کرونباخ و ارزیابی 2جدول

 پرسشنامه دسته از ابعاد متغیرهای

 ابعاد متغیرها
تعداد 

 سواالت

 مقیاس

 متغیر

ضریب 

آلفای 

 کرونباخ
نگرش دوستدار 

 محیط زیست
3 

 -کیفی 

 ترتیبی
0.796 

توجه به سالمتی 

 مصرف
2 

 -کیفی 

 ترتیبی
0.755 

رویکرد جنس 

الیاف مصرفی در 

 مواد اولیه

3 
 -کیفی 

 ترتیبی
0.822 

                                                           
4 Reliability 
5 Cronbach’s Alpha Method 
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رویکرد 

رنگزاهای 

طبیعی در 

 رنگرزی نخ پرز

5 
 -کیفی 

 ترتیبی
0.836 

توسعه سبز 

 بودن محصول
13 

 -کیفی 

 ترتیبی
0.814 

 

 در همه دستهکرونباخ  یآلفا ضرایب با توجه به اینکه

چنین توان می ،است شده 70,0 مالك باالتر ازسواالت 

 ییاز پایا پرسشنامه محقق ساخته،ابزار  که نتیجه گرفت

 .مطلوبی برخوردار است و اعتبار

 . نمونه گیری2-2

و انتخاب مخاطبان پرسشنامه، از  نمونه گیری برای

غیراحتمالی دردسترس در جامعه  روش نمونه گیری

 آماری موردنظر، استفاده شد. برای تعیین حجم نمونه

فرمول روش اندازه گیری حجم نمونه با  از آماری،

 حجم نمونه، که در نهایت ]20[استفاده شد  کوکران

نفر  68 استاندارد یا مخاطبین پرسشنامه این تحقیق،

 . تعیین شد

  روش تجزیه و تحلیل داده ها. 2-3

دو فرایند از  برای تجزیه و تحلیل داده های تحقیق

استفاده آمار توصیفی و آمار استنباطی  اجرایی تحلیل

برای آزمون مدل مفهومی و بعبارتی تجزیه و  شد.

تحلیل داده های پرسشنامه در بخش آمار استنباطی به 

ترتیب از آزمون بررسی نرمال بودن داده ها 

، و مدل سازی با رویه 6اسمیرونف -کلوموگروف

بر پایه روش کمترین مربعات  7معادالت ساختاری

استفاده شد.  Smart Plsبا استفاده از نرم افزار جزئی 

معادالت ساختاری، تعمیم یافته  مدل سازی با رویه

، و در این تحقیق از آن ]22و21[ رگرسیون خطی است

 .آزمون فرضیات و صحت مدل استفاده شده است برای

 بحث و نتایج -3

 . آمار توصیفی3-1

ن تبییروش های آمار توصیفی همیشه برای تعیین و 

 جمع آوری محققانویژگی ها یا اطالعاتی که به وسیله 

اطالعات جمعیت  .]22[ بکار برده می شوند ،شده اند

 68شناختی مخاطبین )تکمیل کنندگان( پرسشنامه )

 می باشد:  3نفر( در این تحقیق، به شرح جدول 

 : اطالعات توصیفی مخاطبین پرسشنامه3جدول

 

 استخراجی از پرسشنامهعالوه براین خالصه داده های 

ها در قالب آماره های توصیفی متغیرهای تحقیق، در 

 نمایش داده شده است. 4جدول 

 

 

                                                           
6 Kolmogrov-Smirnov Test 
7 Structural Equation Modelling (SEM) 
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 (=68n: مقادیر توصیفی متغیرها )4جدول        

 

از جدول فوق اولویت بندی درجه اهمیت و تاثیر 

متغیرها از دیدگاه مخاطبین پرسشنامه براساس معیار 

باشد. مشاهده می شود که میانگین قابل توصیف می 

رویکرد استفاده از رنگزاهای طبیعی در رنگرزی نخ های 

پرز فرش دستباف دارای بیشترین درجه اهمیت در نزد 

 مخاطبین پرسشنامه می باشد.

 . آمار استنباطی3-2

به مجموعه روش هایی گفته می شود  آمار استنباطی

ها و  که با استفاده از داده های حاصل از نمونه، ویژگی

و  استنباط توسط آنخصوصیات گروه بزرگ یا جامعه 

شود. در این تحقیق با توجه به ماهیت کیفی می  تحلیل

متغیرها با مقیاس ترتیبی، برای سنجش فرضیه ها از 

 .]22و21[آمار ناپارامتریک استفاده شده است 

 . بررسی نرمال بودن داده ها3-2-1

 –در این تحقیق با استفاده از آزمون کلموگروف 

، نرمال بودن داده SPSSاسمیرنف و در نرم افزار آماری 

بررسی و مورد تایید قرار  5های تحقیق به شرح جدول 

 گرفت. 

: نتایح آزمون بررسی نرمال بودن داده های 5جدول 

 متغییرهای اصلی تحقیق

 

بیشتر از از آنجاکه سطح معناداری تمامی متغیرها 

است، می توان نتیجه گرفت که داده های  05,0مالك 

حاصل در تمامی متغیرهای مدل، از توزیع نرمال 

 برخوردارند. 

 بررسی برازش مدل. 3-2-2

مدل در روش مدل سازی  برازش تحلیل رویه بطورکلی

معادالت ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی از دو 

  ت:تشکیل شده اسزیر مرحله اصلی 

 بررسی برازش مدل

 آزمون روابط میان سازه ها
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 بررسی برازش مدل الف(

اغلب  شامل مرحل به ترتیب  بررسی برازش مدلرویه  

برازش مدل اندازه گیری، برازش مدل ساختاری و 

 .]21[ باشدبرازش مدل کلی می

 8برازش مدل اندازه گیری

بررسی برازش مدل اندازه گیری به منظور تحلیل روابط 

بین سواالت و متغیرها در مدل انجام می گیرد. 

برای بررسی برازش مدل های اندازه گیری از بطورکلی 

سه معیار پایایی، روایی همگرا و روایی واگرا استفاده 

سی راز طریق بر مدل پایاییدر این تحقیق شود. می

پایایی  ؛ضرایب آلفای کرونباخ ضرایب بارهای عاملی،

یانگین مروایی همگرا از طریق بررسی  و (CR9) ترکیبی

؛ و روایی واگرا از (AVE10واریانس استخراج شده )

محاسبه و بررسی شده  ، 11طریق رویه فورنل و الرکر

 4,0است. مطابق دستورالعمل؛ مقادیر بیشتر از مالك 

برای  5,0برای ضرایب بارهای عاملی، بیشتر از مالك 

، بیشتر از مالك یانگین واریانس استخراج شدهمعیار م

برای ضریب پایایی ترکیبی و البته همچنین  7,0

آلفای  7,0، و بیشتر از مالك CR >AVEبرقراری رابطه 

پایایی بر اساس همبستگی درونی کرونباخ )بررسی 

سواالت(، بیانگر برارزش مناسب مدل از نظر پایایی و 

   .]21[ی باشند  روایی همگرا م

                                                           
8 Outer model 
9 Composite Reliability 
1 0 Average Variance Extracted 
1 1 Fornell & Larcker 

 Smart Plsبرای داده های این تحقیق خروجی نرم افزار 

بعد از محاسبه ضرایب بارهای عاملی مدل مفهومی 

نشان داده شده است. همانطورکه  2تحقیق، در شکل 

ضریب بارهای عاملی  26مشاهده می شود نتایج تمام 

است که گواه بر مناسب  4,0سواالت، بیشتر از مالك 

 این معیار می باشد.بودن 

 

 

: آزمون پایایی مدل مفهومی تحقیق )ضرایب بارهای 2شکل

 عاملی سواالت(

نیز نتایج محاسبه معیارهای روایی همگرا  6جدول در 

(، ضریب آلفای کرونباخ، و ضریب پایایی AVE)معیار 

.( متغیرهای مدل، نمایش داده شده استCRترکیبی )



ید محمود طباطبایی و همکارانس                                     ...                       تحلیل استراتژی رنگ و جنس   

 1۰8-19صفحه  14۰۰زمستان  -4۰شماره پیاپی  -4شماره  -1۰دوره  -علوم  وفناوری نساجی و پوشاک  –مجله علمی  1۰۰

  : نتایج روایی همگرا، ضریب آلفای کرونباخ و ضریب پایایی ترکیبی هر گروه از متغیرها در مدل6جدول

 روایی همگرا متغیر در مدل
AVE >0.5 

 ضریب آلفای کرونباخ
Alpha >0.7 

 ضریب پایایی ترکیبی
CR >0.7  

 0.774 0.722 0.696 توجه به سالمتی

 0.868 0.796 0.663 نگرش دوستدار محیط زیست

 0.796 0.883 0.715 رویکرد جنس الیاف مصرفی در مواد اولیه

 0.829 0.784 0.514 رویکرد رنگزاهای طبیعی در رنگرزی نخ پرز

 0.671 0.734 0.645 توسعه سبز بودن محصول

 

یانگین م معیارمقدار ، همانطور که مشاهده می شود

 5,0 مالكاز ها متغیر تمامیدر واریانس استخراج شده 

ر د ،روایی همگرای سازه های مدللذا  ،بزرگتر می باشد

 یارمععالوه براین نتایج دو  د.حد قابل قبولی قرار دار

ز اضرایب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی نیز باالتر 

ه و البت دارند قرار عین شدهمالك حداقلی استاندارد م

. می باشدبرقرار نیز در همه موارد  CR >AVE رابطه

 با این نتایج می توان بیان کرد که مدلبنابراین 

ی مطلوب همگرا پایایی و روایی از برازش مفهومی تحقیق

 برخوردار می باشد.

روایی واگرا سومین معیار برازش مدل های اندازه گیری 

است که به بررسی مقایسه میزان همبستگی بین 

در مقابل )متغیر کلی در مدل( سواالت یک سازه 

همبستگی آن سواالت با سازه های دیگر می پردازد. 

به وسیله  ،Smart Plsنرم افزار در بررسی این معیار 

جذر مقادیر  قطر اصلی آناعداد موجود در  ی کهماتریس

، و در خانه های زیرین و (AVEمعیار روایی همگرا )

مقادیر ضرایب همبستگی بین سازه  چپ قطر اصلی آن

مطابق رویه فورنل و . ثبت شده است، انجام می گیرد ها

الرکر، روایی واگرا مدل وقتی در سطح قابل قبول است 

( برای هر سازه AVEکه مقدار جذر معیار روایی همگرا )

بیش از واریانس اشتراکی بین آن سازه و سازه های 

دیگر )یعنی مربع مقدار ضرایب همبستگی بین سازه 

نتایج این  7 در جدول. ]23و21[ها( در مدل باشد 

 برای داده های این تحقیق، حاصل ماتریس بررسی و

 .است شده نشان داده
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 ماتریس بررسی برارزش مدل اندازه گیری از نظر روایی واگرا  :7جدول

 متغیرها )سازه ها(
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     0.834 توجه به سالمتی

    0.814 0.715 نگرش دوستدار محیط زیست

   0.843 0.775 0.842 رویکرد جنس الیاف مصرفی در مواد اولیه

  0.717 0.707 0.703 0657 رویکرد رنگزاهای طبیعی در رنگرزی نخ پرز

 0.803 0.774 0.762 0.763 0.766 توسعه سبز بودن محصول

 

رد کمی توان بیان ، حاصل در جدول فوق با توجه به نتایج

را دارای شاخص روایی واگمدل اندازه گیری از نظر که 

 املتع ،، بعبارتی سازه ها در مدلبرارزش مناسبی می باشد

 .با سواالت خود دارند تا با سازه های دیگر مناسبی

 12ساختاری برازش مدل

بط با روامتغیرهای پنهان همراه  ،ساختاری در برازش مدل

قرار می بررسی  مورد)روابط بین متغیرها( ها میان آن

ساختاری از  برای بررسی برازش مدلبطورکلی . دنگیر

ضریب  و(، f2) اندازه تأثیر ،R2 ضریب تعیین هایمعیار

  .شوداستفاده می Q2 قدرت پیش بینی

 دهندهمعیاری است که نشان : )ضریب تعیین( R2معیار  -

بر یک متغیر درون زا  )وابسته( تاثیر یک متغیر برون زا

و  ،33,0,  19,0و سه مقدار  می باشددر مدل )مستقل( 

 ،ر مالك برای مقادیر ضعیفدیابعنوان مقبه ترتیب  67,0

. هرچه نظر گرفته می شودمد معیارمتوسط و قوی این 

                                                           
1 2 Inner model 

مربوط به سازه های درون زا مدل بزرگتر  R2مقدار معیار 

 مقادیر .]21[ باشد، نشان از برازش بهتر مدل می باشد

و  تحقیقاین مدل مفهومی  برای R2 معیار محاسبه شده

 .ارائه شده است 8 در جدول نتیجه تاثیر هر سازه در مدل،

برای اندازه گیری برازش ساختاری  2R: مقادیر معیار 8جدول

 مدل مفهومی تحقیق

سازه های درون زا 

 )مستقل(

نتیجه  2R معیار

 تاثیر

 متوسط 0.632 توجه به سالمتی

 متوسط 0.582 نگرش دوستدار محیط زیست
رویکرد جنس الیاف مصرفی 

 در مواد اولیه
 قوی 0.728

رویکرد رنگزاهای طبیعی در 

 رنگرزی نخ پرز

 قوی 0.764

 

)اندازه تاثیر(: معیاری است که شدت رابطه  f2معیار  -

 02,0میان سازه های مدل را تعیین می کند و مقادیر 

به ترتیب بعنوان مقادیر مالك تاثیر  35,0، و 15,0،
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کوچک، متوسط و بزرگ یک سازه بر سازه دیگر می باشد. 

 بر اساس روابط موجود بین f2نتایج محاسبه شده معیار 

زا در مدل مفهومی این تحقیق، زا و بیرونمتغیرهای درون

 ارائه شده است. 9در جدول 

 برای اندازه گیری برازش ساختاری مدل مفهومی تحقیق 2fمقادیر معیار  :9جدول

 2fمعیار  متغیر بیرون زا )وابسته( متغیر درون زا )مستقل(

 0.042 نگرش دوستدار محیط زیست توجه به سالمتی

 

 0.395 رویکرد جنس الیاف مصرفی توجه به سالمتی

 

 0.788 رویکرد جنس الیاف دوستدار محیط زیستنگرش 

 

 0.326 رویکرد رنگزاهای طبیعی نگرش دوستدار محیط زیست

 

 0.637 توسعه سبز بودن محصول رویکرد جنس الیاف مصرفی در مواد اولیه

 

 1.093 توسعه سبز بودن محصول رویکرد رنگزاهای طبیعی در رنگرزی نخ پرز

 

 

همانطورکه مشاهده می شود، بیشترین مقدار معیار 

f2  مربوط به رابطه رویکرد رنگزاهای طبیعی در

رنگرزی نخ پرز با توسعه سبز بودن محصول، و 

کمترین مقدار مربوط به توجه به سالمتی به نگرش 

دوستدار محیط زیست می باشد. این نتیجه خود 

گواه بر اهمیت استفاده از رنگزاهای طبیعی و 

دوستدار محیط زیست با کمترین صدمات و آلودگی 

محیط و آرامش روانی در حین مصرف ایجاد شده در 

در نزد مصرف کنندگان )قدم زدن روی فرش(، 

  بابعنوان یک رویکرد سبز و سالم در فرش دستباف 

 شده است.مورد تایید قرار گرفته شدت تاثیر باال 

)ضریب قدرت پیش بینی(: معیاری است  Q2معیار 

که شدت قدرت پیش بینی مدل در مورد سازه های 

 ، 02,0درون زا را مشخص می کند. سه مقدار 

به عنوان مقادیر مالك برای قدرت  35,0، و 15,0

پیش بینی ضعیف، متوسط و قوی، در این معیار 

 Q2مدنظر گرفته می شود. نتایج محاسبه شده معیار 

ارائه  10مفهومی این تحقیق، در جدول برای مدل 

 شده است.
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 برای اندازه گیری برازش ساختاری مدل مفهومی تحقیق 2Q. مقادیر معیار 10جدول

 

 

 

 

ت با توجه به نتایج جدول فوق می توان چنین نتیجه گرف

رویکرد رنگزاهای طبیعی در که متغیرهای درون زا 

رنگرزی نخ پرز و رویکرد جنس الیاف مصرفی در مواد 

ر بینی در مدل و متغی اولیه دارای باالترین قدرت پیش

نگرش دوستدار محیط زیست دارای قدرت پیش بینی 

 .متوسط می باشد

 برازش مدل کلی بررسی

 و یریگ اندازه مدل بخش دو هر شامل یکل مدل

معیاری بنام نیکویی برازش  با و شودمی یساختار

(GOF13) می شود. این معیار بعنوان  و تحلیل بررسی

معیاری برای سنجش عملکرد کلی مدل بکار می رود و با 

 کامل مدل کی در برازش یبررس آن، برازش دییتأ

حدود این معیار بین صفر و یک بوده، و سه مالك . شودمی

به ترتیب بعنوان مقادیر ضعیف،  36,0، و 25,0، 01,0

شده  مشخص نیکویی برازش اریمع یبرامتوسط و قوی 

 .است

 

 

                                                           
1 3 Goodness Of  Fit 

 

 

 و ابداع( 2004) 14همکاران و تننهاس توسط GOF اریمع

 :]24[ گرددمی محاسبه ریز فرمول بقاطم

  GOF =

√ communalities  ×  R2   

بیانگر میانگین مقادیر  ،communalities  شاخص -

اشتراکی هر سازه می باشد که از میانگین مقادیر معیار 

AVE مطابق  .محاسبه می شود ،برای سازه های مرتبه اول

برای چهار سازه مرتبه  شاخصاین ، 6ستون دوم جدول 

 . 65,0 :تحقیق  برابر است بااین اول 

سازه های   R2، نیز مقدار میانگین مقادیرR2  شاخص  -

می باشد. در این تحقیق مدل  )مستقل( های درون زای

مقدار این شاخص برای چهار  8مطابق ستون دوم جدول 

 . 68,0: درون زا برابر است باسازه 

بر برا GOF معیار مقدار، 1با جایگذاری مقادیر در رابطه 

 است با : 

𝐺𝑂𝐹 = √0.65 × 0.68   = 0.665 

 

                                                           
1 4 Tenenhaus et al. 

  2Qمعیار  متغیرها

 0.144 توجه به سالمتی

 0.267 نگرش دوستدار محیط زیست

 0.365 اولیهرویکرد جنس الیاف مصرفی در مواد 

 0.389 رویکرد رنگزاهای طبیعی در رنگرزی نخ پرز
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با این مقدار معیار نیکویی برازش حاصل، می توان نتیجه 

 گرفت که مدل دارای برارزش کلی قوی می باشد.

 آزمون روابط میان سازه هاب( 

بعد از تایید و برازش مدل در بخش های اندازه گیری، 

ساختاری، و برازش کلی، بررسی فرضیات تحقیق مورد 

بررسی قرار خواهد گرفت. در این مرحله با استفاده از 

مربوطه، و  tضریب بتای رگرسیونی )ضریب مسیر( و آماره 

همچنین ضرایب همبستگی؛ اثبات یا رد فرضیات بررسی و 

 د.تحلیل می شو

 آزمون فرضیات تحقیق

به کمک ضرایب معناداری مسیرهای مدل می توان تایید 

یا رد فرضیه های تحقیق را مشخص کرد. در این تحقیق با 

، مقادیر این ضرایب مسیر Smart Plsاستفاده از نرم افزار 

مربوطه مطابق  tو  آماره  11)ضریب اثر گذاری( در جدول 

فرضیه تحقیق محاسبه و ارائه  6جهت بررسی  3شکل 

برای تمام  tشده است. براساس دستورالعمل، مقادیر آماره 

بیشتر باشد تا بتوان در سطح  96,1مسیرها باید از مالك 

 معنادار بودن آنها را تایید کرد. 05,0رواداری 

به جز در  t، مشاهده می شود که آماره 3مطابق شکل 

مسیر مربوط به فرضیه چهارم؛ تاثیر توجه به سالمتی به 

(، که 850,0رویکرد جنس الیاف مصرفی در مواد اولیه )

است، در بقیه مسیرها ضرایب مسیر  96,1کمتر از مالك 

شده است که این خود نشان دهنده  96,1بیشتر از مالك 

مناسب معنادار بودن این مسیرها  )اثبات فرضیه ها( و 

 بودن مدل ساختاری دارد.

 

  در مدل t. ضرایب آماره 3شکل

مقدار ضریب مسیر مربوط به فرضیه : مقادیر 11جدول

 های تحقیق

ضریب  فرضیه ها

 مسیر

 نتیجه tآماره 

فرضیه اول 

(H1) 

 تایید فرضیه 4.309 0.719

فرضیه دوم 

(H2) 

 تایید فرضیه 23.238 0.874

فرضیه سوم 

(H3) 

 تایید فرضیه 10.671 0.763

فرضیه چهارم 

(H4) 

 رد فرضیه 0.850 0.167

فرضیه پنجم 

(H5) 

 تایید فرضیه 3.837 0.403

فرضیه ششم 

(H6) 

 تایید فرضیه 2.527 0.541
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با توجه به پاسخ های مخاطبین مشاهده می شود که در 

بُعد دو رویکرد جنس و رنگ در مواد اولیه، در رویکرد 

استفاده از رنگزاهای طبیعی در رنگرزی نخ های پرز و 

ظاهر فرش دستباف، بیشترین ضریب بار عاملی در سوال 

x10  ثبت شده است و همچنین مقدار  488,39با مقدار

)مسیر( این رویکرد به ایجاد مفهوم سبز ضریب اثرگذاری 

می باشد که خود گواه بر  541,0در محصول نیز برابر 

اهمیت و تاثیر باالتر نقش رنگرزی با رنگزاهای طبیعی در 

تجسم مفهوم سبز در فرش دستباف نسبت به رویکرد 

طبیعی بودن الیاف مصرفی در مواد اولیه اش دارد. 

توسعه مفهوم سبز در ، در بُعد 3همچنین مطابق شکل 

دارای بیشترین ضریب بار عاملی  x20محصول نیز سوال 

( که در ارتباط با اهمیت ایجاد ارزش 911,32می باشد )

اجتماعی تجسم سبزشدن محصول هم در نزد تولیدکننده 

با و هم مصرف کننده می باشد. لذا تولیدکنندگان 

بیعی ی استفاده از جنس و مواد اولیه طتژاستربکارگیری ا

در زنجیره تامین مواد اولیه فرش و معرفی در تبلیغات 

ی از تصویری می توانند موثرر بطون، برندینگ محصوالتشا

ن کمتر هن مشتریارا در ذیست زنی نسبت به محیط انگر

و وفاداری قصد حمایت رد مون توسط مشتریاو کنند 

  .]25[ار بگیرند قرخرید 

و اثبات اکثریت با توجه به نتایج آزمون مدل مفهومی 

فرضیه های تحقیق در رابطه با تأثیر هر یک از متغیرها بر 

توسعه مفهوم یا تجسم سبز در محصول فرش دستباف می 

توان گفت که رویکردهای استفاده از مواد اولیه طبیعی و 

حتی با مشخصات تکمیلی طبیعی که از ابتدا در فرهنگ و 

ازجمله اصالت فرش دستباف بوده و تاکید شده است 

رویکرد تداوم استفاده از الیاف طبیعی پشم، پنبه و ابریشم، 

و همچنین رنگرزی نخ های پرز فرش با رنگزاهای طبیعی 

مانند رنگزای روناس برای رنگ قرمز، اسپرك برای رنگ 

زرد، نیل برای رنگ آبی، پوست گردو برای رنگ قهوه ای و 

ر این محصول تیره و ...، به خوبی می توان این رویکرد را د

متعالی و ماندگار کرد. در دنیای پر از تغییر و تکنولوژی 

امروز، ناخواسته رویکرد متضاد و تمایل به استفاده از مواد 

اولیه شیمیایی در منسوجات با توجه به مزایای دسترسی و 

رونق و کاربرد گسترده  تسهیل و تنوع در تولیدات حاصله،

الیاف شیمیایی با دسترسی ای پیدا کرده اند. استفاده از 

تر که در برخی مناطق بافت و کارگاه ها مرسوم باال و ارزان

شده اند، مانند الیاف ویسکوز به جای ابریشم، و یا استفاده 

از الیاف پلی استر بصورت اختالط با پنبه در نخ های چله 

و پود،  و همچنین کاربرد وسیع رنگزاهای شیمیایی با 

ده در رنگرزی سریع و با فام های ویژگی های فوق العا

متنوع، که هم خود و هم پساب حاصل از فرایند رنگرزی 

آن آلوده کننده محیط زیست است، همگی مسیر همگام با 

تکنولوژی، ولی دور شدن از توسعه مفهوم سبز محصول 

عالوه براین مشاهده شد که نتایج این تحقیق  می باشند. 

اشاره در بخش پیشینه،  نیز مطابق نتایج تحقیقات مورد

نگرش به محیط زیست و توسعه مفهوم سبز در محصوالت 

توسط مشتریان را سبز ت بر قصد خرید محصوالو تاثیر آن 

در مورد محصول فرش دستباف را تایید می کند. بنابراین 

ن ین مشتریااجهت حفظ در ماتی اقددر این راستا بایستی ا

ه اطالعات در زمینه ب و همچنین ارائمطلوت ئه خدمابا ارا
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مشخصات و عملکردهای محصول در پایبندی های زیست 

محیطی آن و تجسم مفهوم سبز در فرایند تولید و مصرف 

 کرد. به مشتریان، تصریح و تبیین

 نتیجه گیری -4 

اهمیت روزافزون نگرانی زیست محیطی و عرضه کاالهایی 

 با سازگاری بیشتر با محیط زیست، آمادگی بیشتر برای

طلبد. نتایج توسعه و گسترش بازار محصوالت سبز را می

این تحقیق بیانگر آن است که در مورد فرش دستباف و 

تجلی مفهوم سبز در آن، در یک نگاه و مدیریت دقیق می 

توان با نظارت و برنامه ریزی از تولید مواد اولیه تا بافت و 

محیط ارائه به بازار، تمام مراحل را از لحاظ سازگاری با 

از نظر پرورش و  ،زیست را بررسی کرد، مانند نژاد پشم

از نظر نوع و  ،تغذیه، پنبه و رنگزاهای گیاهی طبیعی

کیفیت و زیست سازگاری عوامل از مراحل کاشت، داشت 

و برداشت تا عصاره گیری و فرایند رنگرزی و حتی فرایند 

بافت. با استفاده از این دو استراتژی تایید شده این 

یق، و با بکارگیری ابزارها و ابتکارات خالقانه در تبلیغ تحق

مبنی بر سازگاری زیست محیطی با الگوی توسعه مفهوم 

سبز و رویکرد مصرف سالم و دوستدار محیط زیست را در 

ذهن و قصد خرید مصرف کنندگان ایجاد نمود. عالوه 

براین فرش با برند سبز و سازگار با محیط زیست، جایگاه 

تماعی تولیدکننده و فرهنگ و تعهد اخالقی ارزش اج

و محیط زیست مصرف کننده را برای حفظ سالمتی خود 

کالم آخر اینکه امروزه مصرف را افزون خواهد کرد. 

کنندگان منسوجات به دنبال چیزی بیشتر از کارکرد کاال 

و خدمات آن هستند و اغلب بیشتر نگران تغییرات 

شند و برای همین الگوهای طبیعی محیط زیست می با

 رفتار و فرهنگ خرید و مصرف خود را تغییر داده اند.
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