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علی قلیپور سلیمانی ،استادیار گروه مدیریت بازرگانی ،دانشکده مدیریت و حسابداری ،دانشگاه آزاد
اسالمی واحد رشت ،رشت ،ایران
تاریخ دریافت9910/30/93 :

تاریخ پذیرش9911/30/91 :

چکیده
هدف این پژوهش ،بررسی عوامل انگیزشی مؤثر بر قصد خریدد و خریدد واق دی محصدوت
سبز و تبیین نقش ت دیلگری درآمد در این رابطه است .پرسدش الدلی پدژوهش حاادر ایدن
است که عوامل انگیزشی چه تدثثیر مببدت بدر قصدد خریدد و خریدد واق دی مصدرفکننددگان
محصوت سبز دارند؟ متغیر درآمد چه نقشی در ت دیل این رابطه دارد؟ پژوهش حاادر از
نوع تولیفی -پیمایشی میباشد و به لحاظ هدف کاربردی است .جام ه آماری ایدن پدژوهش
مصرفکنندگان محصوت سبز در شهر رشدت بدوده کده ت دداد  913پرسشدنامه بده روش
نمونهگیری در دسترس و گلولهبرفی تکمیل گردیدد .بررسدی و تحلیدل دادههدا بدا اسدتفاده از
مدلسازی م ادت ساختاری و با توجه به نرمال نبودن توزیع متغیرهای پژوهش بده روش
حداقل مرب ا جزیی و با کمک نرم افدزار "اس.پدی.اس.اس" و "اسدمار پدی.ال.اس" انجدام
گردید .نتایج این مطال ه نشان داد که کیفیت زندگی ،آگداهی زیسدتمحیطدی ،کیفیدت و قیمدت،
اطالعا و دانش ،زمینه اجتماعی و شرکتهای سبز تثثیر مببتی بدر قصدد خریدد محصدوت
سبز دارند .همچنین قصد خرید تثثیر مببت بر خرید واق ی دارد .عالوه بر این نتایج نشدان داد
که درآمد فقط نقش ت دیلگر در رابطه بین کیفیت زندگی و همچنین دانش و اطالعا محصدول
سبز با قصد خرید دارد.
کلمات کلیدی :عوامل انگیزشی مصرف سدبز ،قصدد خریدد محصدوت سدبز ،خریدد واق دی
محصوت سبز ،محصوت سبز.

 -9نویسندۀ مسئولfereshteh.ghavidel@yahoo.com :
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مقدمه
از آنجا که مصرف کنندگان کشورهای در حال توس ه ،به تقلید از الگوهدای مصدرف
کشورهای توس ه یافته اقتصادی ،مقددار خریدد و مصدرف خدود را افدزایش دادهاندد،
مونت و پلپیس ،)8331( 9برای به حداقل رساندن اثرا محیطی ایدن افدزایش مصدرف
در بازارهای رو به رشد جهانی ،محصوت سبز ( 8)GPرا پیشدنهاد دادهاندد (ریتدر 9و
همکدداران .)8393 ،از طددرف دیگددر نگرانددی مصددرفکنندددگان در مددورد کدداهش منددابع
زیستمحیطی از طریق ف الیتهای غیر مسئوتنه ،مواوع حفاظت از محیط زیسدت و
الگوی مصرف سبز را پیش کشید و همین امدر تقاادا بدرای محصدوت سدبز را بده
شدد افددزایش داده اسددت .طبددق ن ددر دانگلیکدو و پوچدداری ،)8393( 3محصددول سددبز
محصولی است که به افزایش لرفه جویی در انرژی ،کاهش یا حذف آلودگی ،زباله و
مواد سمی کمک کرده و به نحوی طراحدی شدده کده در طدول چرخده زنددگی ،اثدرا
نامطلوب بر روی محیط زیست را به حداقل میرساند.
در حالی که مصرف سبز به تددریج در حدال حرکدت بده سدمت کشدورهای در حدال
توس ه مدیباشدد ،امدا مطال دا انجدام شدده بدر روی محصدوت سدبز ،عمددتاً در
کشورهای توس ه یافته متمرکز شده اسدت (چدن و چدای .)8393 ،5گلدیم 0و همکداران
( ،)8399سدهم بددازار بددرآورد شدده بددرای محصددوت سدبز را کمتددر از  3درلددد در
سراسر جهان تخمین زدند که ممکن است مقدار آن کاهش یابد .در ایدران ،بدر اسداس
آمار و ارقام ،ساتنه  503هزار تن انواع زبالههدای پالسدتیکی تولیدد و درطبی دت رهدا
میشود که حدود  933سال طول میکشد تا این زبالهها تجزیه شوند .بدا وجدود اینکده
آلودگیهای زیستمحیطی در کشورهای در حدال توسد ه مانندد ایدران در مقایسده بدا
کشورهای توس ه یافته با نرخ باتیی در حال رشد است ،امدا در ایدران در مقایسده بدا
کشورهای توس ه یافته اقدام جدی در راستای مقابله با آلدودگیهدای زیسدتمحیطدی
بویژه در حوزه تولید و مصرف لور نگرفته است .در سایر کشورها نیز بدا وجدود
اینکه اقدداما مت دددی از سدوی دولتهدا ،سدازمانهای مدردم نهداد ،کسد و کارهدا و
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اشخاص ،جهت حفاظت از محیط زیست انجام شده ،اما این اقداما تنها باعث افزایش
میزان عالقه مردم به مسائل زیستمحیطی شده ولی میزان عالقه آنها بده محصدوت
سبز و خرید این محصوت رشد چندانی نداشته است .در حالی کده ایدن موادوع در
جهان هر روز اهمیت بیشتری پیدا میکند ،تاکنون پژوهشهای دانشگاهی کمی درمورد
انگیزههای مصدرفکنندده حدامی محدیط زیسدت در داخدل کشدور انجدام شدده اسدت،
(محمدیان و همکاران .)9919،بنابراین ،مطال ا رفتاری مربوط به ف الیتهای خرید با
تمرکز خاص بر قصد خرید مصرفکنندده و رفتدار واق دی خریدد ،ادروری بده ن در
میرسد (نور 9و همکاران .)8390 ،از آنجا که فقدان اطالعا مصرفکنندگان میتواندد
مانع از در ن رگرفتن م یارها و ویژگدیهدای سدبز در هنگام تصمیمگیری خرید باشد
(وانگ 8و همکاران ،)8399 ،بنابراین اطالعدا ناکدافی در قصدد خریدد سدبز در میدان
مصرفکنندگان به اللیترین مانع بر سر راه بازاریابدان محلدی و بدینالمللدی تبددیل
شده است که در حال توس ه استراتژیهای بازاریابی محصوت سبز هسدتند،

(آمدان9

و همکاران .)8398 ،از طرف دیگر درک انگیزههای مصرفکننده برای تولیدکننددگان و
بازاریابددان و سیاسددت گددذاران ،کمک دی بددرای تددرویج عددادا مصددرفی در رابطدده بددا
محصددوت سددبز مددیباشددد .همچنددین نگددرش مببددت ،کیفیددت زندددگی و مالح ددا
زیستمحیطی که غالباً مورد توجه مصرفکنندگان محصوت سدبز اسدت ،منجدر بده
حمایت از خرید میشود (وانگ و همکاران.)8399
با توجه به مسائل مذکور اکنون این پرسش مطرح میشود که عوامل انگیزشی چه
تثثیری بر قصد خرید و در نهایدت خریدد واق دی مصدرفکننددگان محصدوت سدبز
دارند؟ همچنین درآمد چه نقدش ت ددیلگری در ایدن رابطده دارد؟ در ایدن پدژوهش بدا
بررسی پژوهشهای گذشته ،مدلی از عوامل انگیزشی مؤثر بر قصد خریدد محصدوت
مصرفی سبز )از جمله مواد غدذایی ،محصدوت بهداشدتی و پوشداک ،لدوازم خدانگی،
چراغ و باتری) و خرید واق ی این محصوت پیشنهاد و فرایههای آن مورد آزمدون
قرارگرفتند.
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پیشینه پژوهش
پژوهش رحیم نیدا و همکداران ( )9915بدا هددف بررسدی تدثثیر داندش درک شدده از
محصول سبز بر تمایل به خرید به واسطة دلبستگی به فروشگاه انجام شد ،یافتههدای
پژوهش تثثیر دانش درک شده از محصدول سدبز را بدر تمایدل بده خریدد و همچندین
دلبستگی به فروشگاه تثیید میکنند.
رنجبر شمس و نجف ابادی ( ، )9919پزوهشی با هددف شناسدایی عوامدل مدؤثر بدر
نگدرش مصدرف کننددگان محصدوت کشداورزی ارگانیدک در تهدران انجدام دادندد.
یافتههای حالل از تحلیل رگرسدیون نشدان داد متغیرهدای آگداهی بهداشدتی ،داندش
محصدوت

ارگانیدک ،انگیدزه و سدن مصدرف کننددگان در میدزان نگدرش آنهدا بده

محصوت کشاورزی ارگانیک مؤثرند.
نخ ی و خیری ( ،)9919پژوهشی با هدف بررسی تثثیر عوامل منتخد تاثیرگدذار بدر
قصد خرید سبز مصرف کنندگان انجام دادند .نتایج پژوهش نشان دادندد کده عدواملی
همچون برندهای سبز ،ف الیتهای ارتباطا بازاریدابی ،نگدرش مبتندی بدر ارتباطدا
بازاریابی بیشتر ،دانش زیست محیطی و اثربخشی ادراک شده مصرف کننده بر قصد
خرید سبز تثثیرگذار میباشند.
نور و همکاران ( ،)8390پژوهشی با هددف بررسدی تصدمیم مصدرف کننددگان بدرای
خرید محصوت سبز در مالزی انجام دادند. .به طور کلی ،نتایج این مطال ه تثیید کرد
که غیر از تجربه مصرف سبز و چرخه سبز ،عواملی همچون ت هد ،آگاهی نسدبت بده
محصوت سبز و همچنین شرکتهای سبز بر تصمیم مصرف کننددگان بدرای خریدد
محصوت سبز تثثیر مببت و م نیدار دارند.
ندرا و همکاران ( ،)8395به پژوهشی با هدف بررسدی عوامدل مژثدر بدر رفتدار خریدد
محصول ارگانیک بر مصرف کننده در کشورهای نوظهور (تونس) پرداختند .یافتدههدا
نشان داد که قصد خرید ،مفاهیم و انگیزهها (سالمت و نگراندی هدای زیسدت محیطدی)
اثر مستقیم و مببت و قوی بر رفتار خریدد محصدوت ارگانیدک دارندد .بدا ایدن حدال،
رابطه بین انگیزهها و نگرش ،از یک طرف ،و بین نگرش /خریدقصدد و نگدرش /رفتدار
خرید ،در سمت دیگر ،قابل مالح ه نبود.
ریتر و همکاران ( ،)8395پژوهشی با هدف شناسدایی عنالدرایجاد کنندده انگیدزه در
مصرف محصول سبز در برزیل انجام دادندد .متغیرهدای اطالعدا و داندش ،نگدرش
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زیست محیطی ،زمینه اجتماعی و آگاهی زیست محیطی به شد بدا مصدرف سدبز در
ارتباط بود .با این حال ،کیفیت و قیمت محصوت سبز رابطه ا یفی با مصرف سدبز
نشان دادند .متغیر کیفیت زندگی تثثیری بر مصرف محصوت سبز نشان نداد.
کارونانایدداک و وانینایدداک ،)8395( 9پژوهشددی جهددت ت یددین ارتبدداط بددین نگددرش
زیستمحیطی مشتریان ،هنجارهای ذهنی ،قیمت ادراک شده ،ترجیحا  ،دانش ،ریسک
ادراک شده ،مقالد و نیز انت ارا مشتریان خودروهای هیبریدی ،انجام دادند .نتایج
نشان داد که بیش از قصدد خریدد وسدایل نقلیده هیبریددی ،قیمدت ادراک شدده ،نفدوذ
اجتماعی و ریسک ادراک شده ،متغیرهای مستقل هستند که تثثیر قابل تدوجهی دارندد.
در حالی که دانش و نگرش زیست محیطی هیچ تثثیر قابل توجهی بیش از قصد خریدد
وسایل نقلیه هیبریدی ندارند.
کانچاناپیبددال 8و همکددارانش ( ،)8399پژوهشددی بددا هدددف بررسددی نفددوذ تددثثیرا
زیستمحیطی و دانش زیستمحیطی در رفتار خرید سبز نسدل جدوان انجدام دادندد.
یافتهها نشان داد که اثر و دانش زیست محیطی در قصد خرید سبز مصدرف کننددگان
جوان و همچنین خرید واق ی آنها قابل توجه است.
شهنایی ( ) 8398پژوهشی با هدف تثثیر تفاو هدای فدردی بدر خریدد محصدوت
سبز انجام داد .نتایج نشان داد که به غیر از زمان بقیه عوامدل ( درآمدد ،پدول اادافه،
ارزشها ،نگرشها نسبت به خرید سبز و اطالعا و دانش) تثثیر مببدت و مسدتقیم بدر
خرید محصوت سبز دارند.

مدل مفهومی پژوهش و توسعه فرضیههای پژوهش
کیفیت زندگی 9و مصرف محصوالت سبز
وزار محیط زیست ،غذا و امور روستایی (بریتانیا) ،هدف از توس ه پایددار را لدذ
بردن از کیفیت بهتر زندگی بدون افت کیفیت زندگی نسلهای آینده گزارش کرده است
(هیگینز و کامپانرا .)8399 ،3کیفیت زندگی من کس کنندده ترجیحدا زنددگی فدردی یدا
زندگی جم ی است .توجه به سالمتی که از ملزوما کیفیت زندگی بات اسدت ،عبدار
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است از "میزانی که یک فرد در ف الیدتهدای روزمدره خدود نگددران سدالمتی خدویش
است" .مصرف کنندگانی که به سالمتی خدود توجده دارندد ،افدراد آگداهی هسدتند کده
جهت انجام ف الیددتهددای مددؤثر در حفدد و بهبددود سددالمتی خددود دارای انگیدزه
هستند (نیوسام 9و همکاران  .)8335،در این میان مواوع دینداری را نیز از آن جهت
که اغل موج راایت شخصی میشدود و باعدث ندوعی رفداه جددا از مدادیگرایدی
میگردد ،به کیفیت سالمت مربوط دانستهاند (مادیگرایی بر مصرف بر نوعی از لدذ
تمرکز دارد) .مصرفکنندگانی کده مراقد سدالمتی خود هسدتند م مدوتً نگدرشهدای
مببتتری به محصوت ارگانیدک دارندد (محمدیان و بخشنده .)9919،بنابراین فرایه
زیر تدوین میشود:
 :H1aکیفیت زندگی تثثیر مببتی بر قصد خرید محصوت سبز دارد.
آگاهی زيستمحیطی 8و مصرف محصوالت سبز
امروزه ،دانش زیستمحیطی نه تنها یک ایدئولوژی ،بلکه مسئله مهمی در رقابت بازار
محسدوب مدیشدود کده تدثثیر قابدل تدوجهی بدر رفتدار مصدرف کنندده دارد .داندش
زیستمحیطی به عنوان دانش عمومی در مورد حقایق ،مفاهیم و روابط محیط طبی دی
و اکوسیستمهایش ت ریف میشود (نخ دی و خیدری .)9919 ،آگداهی زیسدتمحیطدی
اشاره به توانایی تغییر شکل عاد به حدداقل رسداندن اثدرا زیسدتمحیطدی دارد و
توسط اجزای شناختی و نگرشی و رفتاری تحدت تدثثیر قدرار مدیگیدرد .ایدن عدادا
مصرف که شامل تصمیمگیری در مورد این است کده چده چیدزی و چگونده مصدرف
شود ،بر روی توس ه و فروش محصدوت سدبز تدثثیر مدیگدذارد .کسد آگداهی از
جان مصرف کنندگان ،نه تنها به خاطر آگاهیهای زیسدتمحیطدی و آگداهی از درک
نقشی که در محیط بازی میکنند ،بلکه بده خداطر جسدتجوی مندافع شخصدی و بدرای
شیوه زندگی پایدار میباشد (ریتر و همکداران .)8393 ،بندابراین فرادیه زیدر تددوین
میشود:
 :H2aآگاهیهای زیستمحیطی تثثیر مببتی بر قصد خرید محصوت سبز دارد.

Newsom
Environmental consciousness

1
2
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کیفیت و قیمت محصوالت سبز
کیفیت محصول نتیجه عملکرد خوب یا به عبار دیگر درجه ایست کده یدک محصدول
میتواند نیاز مشتری را برآورده کند ،سفارشی شدده باشدد و نقصدی نداشدته باشدد.
امانت نامهها ،بستهبندی ،طراحی و ویژگیهدای محصدول اب داد مختلفدی از کیفیدت
محصول میباشند .کیفیت یک محصول ،از جمله محصول سبز ،به طور مستقیم قصدد
خریددد آن را تحددت تدثثیر قددرار مددیدهددد (عسددگریان و همکدداران .)8398،ویژگدیهددای
عملکردی و پایدار محصدوت همدراه بدا کیفیدت بدالقوه محصدوت بدر رفتدار خریدد
محصوت سبز تثثیر میگذارد (جوشی و رحمان .)8395 ،9طبق پژوهشهدای گلدیم و
همکاران ( ،)8399قیمت محصوت سبز و هزینههای دیگر مرتبط بده اسدتفاده از آنهدا
نیدز روی تصدمیمگیدری خریدد تدثثیر دارندد .از آنجاییکده محصدوت سدبز بده طدور
چشددمگیری گرانتددر از محصددوت م مددولی هسددتند ،قیمددت آنهددا مددان ی بددرای
مصرفکنندگان غیر سبز است .با این حال رویکردهای کنونی بازاریابی سبز بدر ایدن
واق یت تثکید دارند که از آنجا که این محصوت سازگار با محیط زیست مدیباشدند،
بخشی از مشتریان حاارند پول بیشتری برای آنها پرداخت کنندد (ریتدر و همکداران،
 .)8393حتی مصرف کنندگانی که نگران محیط زیست هستند ،عمومداً م تقدندد کده از
طریق خرید و مصرف محصوت سبز ،حتی زمانی کده کاتهدای سدازگار بدا محدیط
زیست نسبت به جایگزینهای دیگرشان گرانتر باشند ،میتوانند به محیط زیست کمک
کنند (داوری و استراتون ،)8393،8در نتیجده از آنجدا کده مزیدت نسدبی درک شدده از
محصوت سبز (به عنوان مبال ،کیفیت و عملکرد) بیش از محصوت غیر سبز اسدت،
احتمال پذیرش از جان مصرف کنندگان بیشتر است (لینگ .)8399 ،9بندابراین کیفیدت
و قیمت محصوت سبز محرکدی بدرای مصدرف سدبز مدیباشدند (ریتدر و همکداران،
 .) .)8393بنابراین فرایه زیر تدوین میشود:
 :H3aکیفیت و قیمت محصوت سبز تثثیر مببتی بر قصد خرید محصوت سبز دارند.
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اطالعات و دانش 9در مورد محصوالت سبز
اطالعاتی که بر تصمیمگیری خرید تثثیر دارند شامل جزئیداتی در مدورد ویژگدیهدای
محصول ،مزایای زیستمحیطی ،اثرا بهداشتی ،و منافع بدالقوه اقتصدادی اسدت کده
میتوانند در میان مد و بلند مد تثثیر داشته باشند .شناخت محصوت سبز باعدث
میشود مصرفکنندگان نسبت به بازاریابی سبز آگداهی یابندد و آنهدا را تشدویق بده
نگرانی در مورد حفاظت از محیط زیست و جلدوگیری از تخرید آن مدیکندد (ویتدل،8
8395و نورازا و نوربایا .)8395،9دسترسدی آسدان بده اطالعدا  ،داندش بیشدتری در
مورد مسائل زیستمحیطی فراهم میکند (ریتر و همکاران ،)8395 ،بندابراین مصدرف
کنندگان را قادر به ارزیدابی کداتی سدبز بدا کاتهدای م مدولی مدیکندد .طبدق ن ریده
یددادگیری آجددزن ( ، )9119منددافع اسددتفاده از محصددوت سددبز م دیتوان دد منجددر بدده
تکرارمصرف شود .پژوهشهای انجام شده نشان میدهند اطالعا و داندش در مدورد
محصوت سبز محرکی برای مصرف سبز میباشد (نور و همکاران .)8390 ،بنابراین
فرایه زیر تدوین میشود:
 :H4aاطالعددا و دانددش در مددورد محصددوت سددبز تددثثیر مببتددی بددر قصددد خریددد
محصوت سبز دارد.
زمینه اجتماعی 5و مصرف محصوالت سبز
بنا بر پژوهشهای اسپنگنبرگ 5و همکاران ( ،)8393مصرف پایدار ممکدن اسدت تحدت
تثثیر جنبه های اجتماعی شامل رفتار گروه ،زنددگی شخصدی ،اجتمداعی و اقتصدادی
مصرفکنندگان قرار بگیرد .در کشورهای در حال توس ه ،مصرف پایدار در لورتی
که بتواند گرسنگی و فقر را که به طور مسدتقیم بدا تخرید محدیط زیسدت در ارتبداط
میباشند کاهش دهد ،رویکرد جذابی خواهد بود .مصرف محصوت سبز ندهتنهدا بده
مادیا مربوط است ،بلکه سهمی غیدر مدادی در کیفیدت زنددگی جام ده دارد (ریتدر و
همکاران .)8393 ،نفوذ اجتماعی که شامل تغییر تفکر ،احساسا  ،نگرش یدا رفتارهدای
فرد در نتیجه تثثیر افراد یا گروهها است و همچتین فشدار همسداتن کده در آن فدرد
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کاری را که واق اً خواهان ان نیست ،تحت تثثیر گروههای دوسدتان و همتایدان انجدام
میدهد تا رابطه خوبی با آنها داشته باشد ،از جمله زمینههای اجتماعی مصدرف سدبز
میباشند .بنابراین فرایه زیر تدوین میشود:
 :H5aزمینه اجتماعی مصرفکنندگان ،تثثیر مببتی بدر قصدد خریدد محصدوت سدبز
دارد.
شرکتهای سبز

9

مصرفکنندگان ،خواستار شدرکت هدایی بدرای تولیدد محصدوت سدازگار بدا محدیط
زیست هستند که حداقل تثثیر منفی را بر محیط زیست داشته باشدند .بده همدین دلیدل،
بسیاری از شرکتها درگیر تحقیق و توس ه جهت بده حدداقل رسداندن اثدرا زیسدت
محیطی و همچنین پیروی از استاندارد و مقررا بینالمللی شدهاند (ندور و همکداران،
 .)8390مواوع بازاریابی سبز ،به تازگی در میان کس وکارهدای لدن تی در ایدران
رواج یافته است .عواملی همچون قوانین دولتی ،افزایش آگاهی مصرفکنندگان ،رقابت
میان شرکتها و ...موج شده تا بیشتر کسد وکارهدا بده سدبز شددن روی بیاورندد
(حقیقی نس و همکداران .)9915 ،بده عقیدده کالسدن ،8و همکداران ( )9110برخدی از
لنایع با بکارگیری اقداماتی ،از جمله بازاریابی سبز یا محیط زیست دوستانه ،ی ندی
توس ه زیست محیطی و طبی ی ف الیتهای بازاریابی ،با بکدارگیری نقدش مسدؤولیت
پذیری زیست محیطی یا اجتماعی شرکتها به من ور توس ه پایدار ،گدامهدای تزم را
جهت کاهش اثرا نهایی برداشتهاند که برمحیط زیست میتوانند داشته باشند ( س یدا
اردکددانی و همکدداران .)9915،از طددرف دیگددر تمایددل بدده پرداخددت بیشددتر توسددط
مصرفکنندگان محصوت سبز ،انگیزه کس و کار را برای شرکتها جهدت توسد ه
محصوت سبز و مشارکت در عملیا خاص و شیوههای بازاریدابی مانندد بازیافدت،
استفاده مجدد از مواد و تشکیل اتحادیههای زنجیره تثمین سبز فراهم میکند (شدارما
و لیر .)8398 ،9طبق نتایج پژوهشها ،شرکتهای سدبز محرکدی بدرای مصدرف سدبز
میباشند (نور و همکاران .)8390 ،بنابراین فرایه زیر تدوین میشود:
 :H6aشرکتهای سبز ،تثثیر مببتی بر قصد خرید محصوت سبز دارند.
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قصد خريد 9و خريد واقعی 5محصوالت سبز
آجزن و فیشبن ،)9113( 9در ن ریده اقددام منطقدی خدود ،و آجدزن ( ،)9119در ن ریده
رفتار برنامهریزی شده ،اظهار داشتند که رفتار خریدد فدرد بدا قصدد و نیدت او شدکل
میگیرد .در واقع قصد و نیت بهترین عامل پیشبینی برای رفتار واق ی است (نددرا 3و
همکاران .)8395 ،طبق تحقیقا

از آنجا که اهمیدت محصدوت سدبز ،ارزشدی بدرای

محاف ت از محیط تلقی میشود ،بنابراین مصرفکنندگان مسئولیت خدود را از طریدق
ف الیتهای خرید و به دست آوردن محصوت سبز انجام میدهندد ( مدوزر.5)8395 ،
مصرف کننده در مرحله ارزیابی خرید ،برندهای مختلف را رتبه بنددی کدرده و قصدد
خرید میکند .م موتً تصمیم خرید مصرف کننده ،خرید برتدرین محصدول اسدت ،امدا
ممکن است دو عامل بین قصد خرید و خرید واق دی قدرار گیرندد .عامدل اول ،نگدرش
دیگران است و عامل دوم ،عوامل موق یتی غیر منت ره میباشد .ممکن است مصدرف
کننده بر پایه عواملی همچون درآمد انت اری ،قیمت انت اری و فایده انت اری محصول
قصد خرید کرده باشد .بدین ترتی رویدادهای غیر منت ره میتوانندد قصدد خریدد را
تحت تثثیر قرار دهند .بنابراین ،ترجیحا و حتی قصد خرید ،همیشه به خرید واق دی
منتهی نمیشود (کاتلر و آرمسترانگ .)8390 ،0بر خالف آن محققان زیادی مانند

وی0

و همکاران ( )8393و ندرا و همکاران ( ،)8395تدثثیر مببدت قصدد خریدد را بدر رفتدار
واق ی خرید تثیید نمودند .فرایه زیر تدوین میشود:
 :H7قصد خرید ،تثثیر مببتی بر خرید واق ی محصوت سبز دارند.
درآمد و قصد خريد محصوالت سبز
وااح است که وا یت اقتصادی فدرد ،بدر انتخدابهدای او تدثثیر مدیگدذارد .بدرای
خریداران مسن با درآمد باتتر ،قیمت های باتی محصوت سبز غیدر واق دی نیسدت،
احتمددال پرداخددت پددول بیشددتر بددرای محصددوت سددبز از جان د ایددن گددروه سددنی
بیشترمیباشند .اما از ن ر دیگران ،محصوت سبز قیمدت بدات و غیدر م قدول دارندد،
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بنابراین تمایل به پرداخت بیشتر ندارند .خریداران قدیمیتر با درآمد باتتر ،به احتمدال
زیاد مایل به خرید و پرداخت بیشتر هستند و م تقدند که مصرف سدبز مدیتواندد بده
بهبود کیفیت محیط زیست کمک کند .پژوهشها نشان داد که سطح درآمد باتتر مردم،
موج باتتر رفتن قصد انجام رفتار سبز میگردد (رنجبر شدمس و همکداران.)9919،
بنابراین فرایههای زیر تدوین میشود:
 :H1bدرآمد نقش ت دیلگر در رابطه بین کیفیت زندگی و قصدد خریدد محصدوت سدبز
دارد.
 :H2bدرآمد نقش ت ددیلگردر رابطده بدین آگداهیهدای زیسدتمحیطدی و قصدد خریدد
محصوت سبز دارد.
 :H3bدرآمد نقش ت دیلگر در رابطه بین کیفیت و قیمت و قصد خریدد محصدوت سدبز
دارد.
 : H4bدرآمد نقش ت دیلگر در رابطه بین اطالعا و دانش نسبت به محصوت سدبز و
قصد خرید محصوت سبز دارد.
 :H5bدرآمد نقش ت دیلگر در رابطه بین زمینه اجتماعی مصدرفکنندده و قصدد خریدد
محصوت سبز دارد.
 :H6bدرآمد نقش ت دیلگر در رابطه بین شرکتهدای سدبز و قصدد خریدد محصدوت
سبز دارد.
در شکل ( )9مدل مفهومی پژوهش نشان داده شده است.
روش شناسی پژوهش
پژوهش حاار از حیث هدف کاربردی و از لحاظ شیوه گردآوری دادهها تولدیفی و
از نوع پیمایشی است .جام ه آماری این پژوهش ،کلیده مصدرفکننددگان محصدوت
سبز (مانند محصوت تولید شده از بازیافت کاغذ ،پاک کنندههای سدازگار بدا محدیط
زیست ،میوهها و سبزیجا رشدد یافتده ارگدانیکی ،گازهدای سدازگار بدا ازن و  )...در
شهر رشت میباشدند .بدا توجده بده نامحددود بدودن حجدم جام ده آمداری ،از روش
نمونهگیری غیراحتمالی در دسترس و از روش گلولدهبرفدی بدرای جمدع آوری نمونده
استفاده گردید ،به این لور که ابتدا افرادی را کده از مصدرفکننددگان محصدوت
سبز بودند شناسایی کرده و پس از دریافت اطالعا  ،از آنها خواسته شد که فدرد یدا
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افراد دیگری را م رفی کنند (رنجبر و همکاران .)9919 ،بنابراین با حضور در قسدمت
هایی از فروشگاهها که غرفه محصوت سبز داشتند ،روش نمونه گیری در دسدترس
اجراگردید .همچنین با بهرهگیری از شبکههای اجتمداعی از روش نموندهگیدری گلولده
برفی ،استفاده شد.
درآمد

کیفیت زندگی

آگاهیهای زیستمحیطی

کیفیت و قیمت محصوت
سبز
خرید واق ی
محصوت

سبز

قصد خرید
محصوت سبز

اطالعا و دانش در مورد
محصوت سبز
زمینه اجتماعی

شرکتهای سبز

شکل  -9مدل مفهومی پژوهش ( برگرفته از :ندرا و همکاران5590 ،؛ نور و همکاران 5595 ،و ريتر و
همکاران)5595 ،

به دلیل نام لوم بودن واریانس متغیر مورد مطال ه ،ابتددا پرسشدنامه بدین  93نفدر از
افراد جام ه آماری مورد ن ر بصور پیش آزمون توزیع شدد و بدا اسدتفاده از ایدن
نمونه مقدماتی انحراف م یار محاسبه شدد .بدا اسدتفاده از فرمدول شدماره ( )9ی ندی
فرمول کوکران برای ت یین حجم جام ه نامحدود (آذر و مؤمنی)9913 ،
فرمول :1فرمول کوکران
= مقدار متغیر نرمال واحد متناظر با سطح اطمیناان
مقدماتی،

، 1-

= واریاان

نمونا

= دقت برآورد

بنابراین  913نمونه ،جهت انجام آزمون برآورد گردید .در این پژوهش برای شناخت
و بررسی چدارچوب ن دری ،از اطالعدا حالدل از پدژوهشهدای گذشدته و مندابع
موجود در کتابها و مجال علمی -پژوهشی استفاده شده اسدت .جهدت جمدع آوری
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دادههای اولیه پژوهش از پرسشنامههدای ریتدر و همکداران ( ،)8393ندور و همکداران
( )8390و ندرا و همکاران ( ،)8395حاوی  90سؤال استفاده شد .طراحی سدؤات بدر
اساس طیف پنج گزینهای شامل کامالً موافق (امتیاز )9تا کامالً مخالف (امتیداز لدفر)،
انجام گرفت.
جهت سنجش روایی پرسشنامه پدژوهش از روش روایدی محتدوا (بدر اسداس مبدانی
ن ری و تحقیقا پیشین) بخصوص با توجه به پرسشنامه محققدان و ن در  5نفدر از
اساتید خبره دانشگاه در زمینه مدیریت بازاریابی استفاده شد .جهت سدنجش پایدایی
پرسشنامه از آزمون اری آلفای کرونباخ استفاده شده است.
تجزيه و تحلیل دادهها و يافتههای پژوهش
برای تجزیه و تحلیل دادهها از تولیف آماری و آمار استنباطی استفاده شده است.
جهت تولیف ویژگیهای جم یت شدناختی پاسدخگویان از ندرم افدزار  SPSS22و در
ادامه برای آزمون فرایهها و بررسی روابط علّی متغیرهای موجدود در پدژوهش از
مدلسازی م ادت ساختاری استفاده گردید و با توجه به نتایج آزمون کلموگروف -
اسمیرنوف برای ت یین نرمال بودن متغیرها ،که در این پژوهش مقدار سطح م ناداری
آزمون کولموگروف برای تمامی متغیرها کمتر از  3/35به دست آمد ،در نتیجه فدر
غیرنرمال بودن توزیع متغیرهای تحقیق تثیید گردید،

نرمال بودن متغیرها رد و فر
از روش  PLSاستفاده شد.

متغیرهای جم یت شناختی شامل جنسیت ،سدن ،تحصدیال و درآمدد در جددول (،)9
خالله شده است.
جدول  -9ويژگیهای جمعیت شناختی نمونه آماری
شاخص
جنسیت

تحصیال

سن (سال)
درآمد
(تومان)

گويه ها
مرد

زن

)59/0(830

)30/9(901

تا دیپلم

کاردانی

کارشناسی

کارشناسی ارشد

)90/1( 05

)91/3( 09

)93/93( 999

)83/8( 00

 90تا 85

 80تا 91

 33تا 51

 03سال و باتتر

)91/3( 09

)99/5( 989

)95/9( 995

)93/1( 50

کمتر از  9میلیون

 9تا  8میلیون

 8تا  9میلیون

 9تا  3میلیون

)8/3( 93

)89/1( 18

)95/0( 03

)80/0( 930

دکتری و
باتتر
)93/3( 33

 3تا 5

بیشتر

میلیون

میلیون

)93/1( 50

از

)95/3( 51

5
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برای تحلیل عاملی از شاخص  KMOاستفاده شد .این شاخص در دامنهی لفر تا یک
قرار دارد و هر چه مقدار این شاخص به یک نزدیکتر باشد دادههای مورد ن در بدرای
تحلیل عاملی مناس تر هستند .از آزمون بارتلت نیز برای بررسدی چگدونگی مداتریس
همبستگی استفاده شد .آزمون بارتلت همانگونده کده در جددول ( )8نشدان داده شدده
است کوچکتر از مقدار  3/35بوده و فر

یکه بودن ماتریس همبستگی رد میشدود و

در نتیجه م لوم شد که تحلیل عاملی برای شناسایی ساختار متغیرها مناس است.
جدول  -5مقدار آماره آزمون  KMOو بارتلت
3/139

آزمون KMO

آزمون بارتلت

χ2

99090/800

درجة آزادی

093

Sig

3/339

با توجه به نتایج جدول ( )8مقدار آزمون  KMOبرابر با ( )3/139و باتتر از مقدار 3/0
و سطح م ناداری آزمون بارتلت کمتر از مقدار  3/35است کده نشدان دهندده مناسد
بودن دادهها برای تحلیل عاملی است.
جدول  -9عالئم اختصاری ،میانگین ،انحراف معیار ،مقادير آلفای کرونباخ ،پايايی ترکیبی و  AVEبرای مؤلفههای پرسشنامه پژوهش
شاخص

عالمت
اختصاری

انحراف معیار
 ±میانگین

آلفای کرونباخ

پايايی ترکیبی

AVE

9/83 ± 9/383

3/180

3/139

3/093

9/31 ± 9/301

3/199

3/131

3/015

کیفیت و قیمت محصوت سبز

PQP

9/90 ± 9/331

3/110

3/195

3/180

اطالعا و دانش نسبت به محصوت سبز

KAW

9/39 ± 9/913

3/138

3/159

3/038

زمینه اجتماعی

SOC

9/91 ± 9/931

3/100

3/109

3/190

شرکتهای سبز

GRC

9/91 ± 9/319

3/115

3/193

3/180

قصد خرید محصوت سبز

GBU

9 ± 9/315

3/110

3/193

3/190

خرید واق ی محصوت سبز

BGP

9/33 ± 9/818

3/185

3/103

3/193

کیفیت زندگی

QLI

آگاهیهای زیستمحیطی

EAW

همانطور که در جدول ( )9نشدان داده شدده اسدت ،آلفدای کرونبداخ بداتی  3/0بدرای
تمامی سازهها ،نشان از پایایی بات دارد و بیان میکند کده سدازههدا از اعتبدار بداتیی
جهت برازش مدل برخوردارند .مقادیر پایایی ترکیبی ( )CRبداتتر از مقددار  3/0بدرای
تمامی سازهها ،نشان دهتده پایایی ترکیبی مناس است .برای بررسی روایدی همگدرا
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شاخص میانگین واریانس استخراج شده ( 9)AVEمحاسبه شده اسدت .روایدی همگدرا
زمانی وجود دارد که پایایی ترکیبی از  3/0و ) (AVEاز  3/5بزرگتدر باشدند .همچندین
پایایی ترکیبی باید از ) (AVEبزرگتر باشد ،در این لور شرط روایی همگدرا وجدود
خواهد داشدت .بدا توجده بده جددول( )9هدر  9شدرط مدذکور برقدرار بدوده ،بندابراین
پرسشنامه از روایی همگرا برخوردار است .چنانچه جذر میانگین واریدانس اسدتخراج
شده برای یک متغیر بزرگتر از همبستگی آن متغیر بدا سدایر متغیرهدا باشدد ،روایدی
افتراقی برای آن متغیر وجود دارد .در جدول ( )3اعداد روی قطر اللی جذر میدانگین
واریانس استخراج شده میباشند که در اینجا برای هر متغیر بیشدتر از همبسدتگی آن
متغیر با سایر متغیرها است .بنابراین روایی افتراقی پرسشنامه مورد تثیید است.
جدول  AVE -5و همبستگی بین متغیرهای پرسشنامه پژوهش
شاخصها

BGP

BGP

3/103

EAW

GBU

EAW

3/330

3/110

GBU

3/580

3/019

3/139

GRC

KAW

GRC

3/300

3/500

3/039

3/131

KAW

3/338

3/099

3/010

3/539

3/108

PQP

QLI

PQP

3/911

3/305

3/095

3/591

3/583

3/131

QLI

3/339

3/501

3/091

3/080

3/039

3/500

3/150

SOC

3/318

3/503

3/088

3/501

3/550

3/009

3/509

SOC

3/193

آزمون برازش الگوی مفهومی
در این بخش ،الگوی مفهومی پژوهش در قال نمودارمسدیر ترسدیم و بدا اسدتفاده از
روش هددای مختلددف بددرازش آن سدنجیده شددده اسددت .در شددکل ( )8اددرای تخمددین
استاندارد مدل ساختاری پژوهش مشاهده میشود.
در شکل ( )9مدل ساختاری پژوهش در حالت م ناداری مشاهده میشود.

Average variance extracted

1
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شکل  -5ضرايب تخمین استاندارد مدل ساختاری پژوهش

شکل  -9مدل ساختاری پژوهش در حالت معناداری

قبل از اینکه به بحث و نتیجدهگیدری از مددل اسدتخراج شدده پرداختده شدود ،نیکدوئی
برازش مدل در جدول ( )5مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
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جدول  -0میزان

 cummunalityو R2

متغیر

متغیرهای پژوهش
cummunality

2

R

کیفیت زندگی

3/093

---

آگاهی های زیستمحیطی

3/015

---

کیفیت و قیمت محصوت سبز

3/180

---

اطالعا و دانش نسبت به محصوت سبز

3/038

---

زمینه اجتماعی

3/190

---

شرکت های سبز

3/180

---

قصد خرید محصوت سبز

3/190

3/011

خرید واق ی محصوت سبز

3/193

3/801

میانگین

3/198

3/599

بررسی کفایت مدل:
الف) م یار  .R2این م یار مربوط به متغیرهای پنهدان درونزای(وابسدته) مددل اسدت.
طبق جدول ( )5مقدار  R2برای قصد خریدد محصدوت سدبز( )3/011و بدرای خریدد
محصوت سبز( ) /801محاسبه شده است که با توجده بده سده مقددار  3/99 ،3/91و
 ، 3/00مقدار مالک برای مقدادیر اد یف ،متوسدط و قدوی  ،خدوب ارزیدابی شدده و
مناس بودن برازش مدل ساختاری را تائید میسازد.
ب) م یار  .Q2این م یار ،قدر پییش بینی مدل را مشخص میکند و در لدورتی کده
مقدار آن در مورد یک سازه درونزا سه مقدار 3/95 ،3/38و  3/95را کس نماید ،بده
ترتی نشان از قدر پیشبینی ا یف ،متوسط و قوی سازه یا سازههای بدرون زای
مربوط به آن را دارد .با توجه به نتایج جدول ( ،)5م یار Q2نشان از قدر پیش بیندی
مناس مدل در خصوص سازههای درونزای پدژوهش دارد و بدرازش مناسد مددل
ساختاری را تائید میسازد.
ج) م یار

9GOF

م یار  ،GOFشاخص دیگری است که برای بررسی برازش مددل توسدط تننهداوس 8و
همکاران( )8335م رفی شده است .این شاخص نیز همانند شاخصهای بدرازش مددل
لیزرل عمل میکند و بین لفر تا یک قرار دارد و مقادیر نزدیک به یک نشدانگر کیفیدت
مناس مدل هستند.
Goodness of Fit
Tenenhaus

1
2
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رابطه  :9برازش مدل GOF  communality  R 2  0/ 812 0/ 533  0/ 658

مقدار  GOFبرای مدل پژوهش مطابق بدا جددول ( )5مقددار ( )3/051محاسدبه گردیدده
است که نشان از توان مناس مدل در پدیشبیندی متغیرهدای مکندون درونزای مددل
دارد.
آزمون فرضیات مدل
شماره

فرضیه

جدول  -5نتايج ارزيابی مدل ساختاری جهت بررسی فرضیات
مسیر
از متغیر

ضريب
به متغیر

مسیر ()β

عدد
معنیداری
()t-value

نتیجه
آزمون

9

کیفیت زندگی

قصد خرید محصوت سبز

3/891

5/315

تائید

8

آگاهی زیستمحیطی

قصد خرید محصوت سبز

3/909

3/510

تائید

9

کیفیت و قیمت

قصد خرید محصوت سبز

3/881

5/010

تائید

3

اطالعا و دانش

قصد خرید محصوت سبز

3/951

3/338

تائید

5

زمینه اجتماعی

قصد خرید محصوت سبز

3/909

3/390

تائید

0

شرکت های سبز

قصد خرید محصوت سبز

3/900

9/338

تائید

خرید واق ی محصوت سبز

3/580

93/100

تائید

0

قصد خرید محصوت
سبز

همانطور که در جددول ( )0مشداهده مدیشدود کلیده فرادیههدای پدژوهش در سدطح
اطمینان  15درلد تثیید شدند.
آزمون فرضیههای تعديلگر درآمد
برای بررسی نقش ت ددیلگری درآمدد در مددل ،ابتددا متغیرهدای ترکیبدی بده لدور
حاللارب متغیر مستقل در درآمد را تشکیل داده و سپس این متغیرها ،در مدل بده
متغیر وابسته ولل میشود .در لور م نادار شدن مسیر نقش ت دیلگری پذیرفتده
و در غیر این لور نقش ت دیلگری درآمد در تثثیر گذاری متغیر مستقل بر وابسدته
پذیرفته نخواهد شد .خروجی گرافیکی مدل پژوهش در شدکل ( ،)3ادرای اسدتاندارد
مدل برای بررسی اثر ت دیلگری درآمد را نشان میدهد.
شکل ( ،)5آماره م ناداری مدل برای بررسی اثر ت دیلگری درآمد را نشان میدهد.
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شکل  -5ضرايب استاندارد مدل برای بررسی اثر تعديلگری درآمد

شکل  -0آماره معناداری ( )T-valueمدل برای بررسی اثر تعديلگری درآمد

نتیجه خروجی مدل پژوهش برای بررسی اثر ت ددیلگری درآمدد در جددول ( )0نشدان
داده شده است.
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جدول -5نتايج حاصل از ارزيابی مدل ساختاری برای بررسی تعديلگر درآمد
ضريب مسیر

مسیر
از متغیر
کیفیت زندگی × درآمد
آگاهی زیست محیطی×
درآمد
کیفیت و قیمت × درآمد
اطالعا و دانش × درآمد
زمینه اجتماعی× درآمد
شرکتهای سبز × درآمد
قصد خرید × درآمد

عدد معنی داری

نتیجه آزمون

به متغیر
قصد خرید محصوت سبز
قصد خرید محصوت سبز

-3/803

9/958

-3/801

9/393

قصد خرید محصوت سبز

3/318

8/980

تائید

8/958

تائید

قصد خرید محصوت سبز

3/391

3/893

رد

قصد خرید محصوت سبز

-3/933

9/810

رد

قصد خرید محصوت سبز

-3/353

3/039

رد

قصد خرید محصوت سبز

3/398

رد
رد

با توجده بده دادههدای جددول ( )0آمداره م نداداری بدین متغیرهدای «کیفیدت و قیمدت
محصوت سبز × درآمد» و « اطالعا و دانش نسبت به محصدوت سدبز × درآمدد»
با قصد خرید محصوت سبز بده ترتید برابدر بدا ( )8/980و ( )8/958مدیباشدد کده
بزرگتر از مقدار ( )9/10است .بنابراین نقش ت دیلگری درآمد دررابطه بین تثثیرگذاری
کیفیت و قیمت محصوت سبز و همچنین اطالعا و دانش نسبت به محصوت سدبز
با قصد خرید محصوت سبز در سطح  15درلد پذیرفته میشود .با توجه بده مببدت
بودن اری مسیرها نتیجه گرفته میشود که در سطوح باتی درآمدی تدثثیر گدذاری
کیفیت و قیمت محصوت سبز و اطالعا و دانش نسبت به محصوت سبز بر قصدد
خرید محصوت سبز ،قویتر است .همچنین میتوان نتیجده گرفدت آمداره م ندیداری
برای متغیرهای «کیفیت زنددگی × درآمدد» (« ،)9/958آگداهی هدای زیسدتمحیطدی ×
درآمد» (« ،)9/393زمینه اجتمداعی × درآمدد» (« ،)3/893شدرکتهدای سدبز × درآمدد»
( )9/810و «قصد خرید × درآمدد» ( )3/039کدوچکتر از مقددار ( )9/10اسدت .بندابراین
نقش ت دیلگری درآمد در این موارد پذیرفته نمیشود .بنابرنتایج فدو در مدورد نقدش
ت دیلگری درآمد ،فقط فرایه های  H3bو  H4bپذیرفته میشوند.
نتیجهگیری و پیشنهادها
با توجه به رشد روزافزون سدطح داندش و تحصدیال افدراد و بده دنبدال آن افدزایش
آگاهیهای زیستمحیطی و با توجه به بیشتر شددن حساسدیت مصدرف کننددگان در
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مورد مسائل زیست محیطی نسبت به سالهای فبل و به دنبال آن تمایدل بده مصدرف
بیشتر محصوت سبز ،توجه بازاریابان به این که چده انگیدزههدایی محدرک انتخداب
محصوت سبز توسط مشتریان میباشد ،بسیار مهم است.
 بنابرنتایج پژوهش و با توجه به پذیرفته شدن رابطه کیفیت زنددگی و قصدد خریدد
محصوت سبز که همسو با نتایج مطال ا ندرا و همکاران( )8395مدیباشدد ،اهمیدت
متغیرهای کیفیت زندگی که نشان از اهمیت بهداشت سالمت نزد مصرفکنندگان دارد،
مشخص میشود .بنابراین م رفی محصوت سبز با هدف ارایه شیوه زنددگی سدالم،
مورد استقبال مصرف کنندگان قرار میگیرد .همچنین از آنجا که مذه را بده عندوان
عاملی اروری جهت ت ادل در زندگی میدانند ،میتوان در ارایه تبلیغا این مواوع
را نیز مد ن ر داشت .این نتیجه بر خالف نتدایج پدژوهش انجدام شدده توسدط ریتدر و
همکاران ( )8393میباشد که رابطه بین کیفیت زندگی و قصد خریدد محصدوت سدبز
تثیید نشد.
 با توجه به تثثیر مببت آگاهیهای زیستمحیطی بر قصد خرید مصرفکنندگان که
همسددو بددا نتددایج مطال ددا ریتددر و همکدداران ( )8393مددیباشددد ،پیشددنهاد مددیشددود
فرهنگسازی ،تغییر باورها ،دیدگاههدا و عدادا مصدرفی جام ده بده من دور ترغید
مصرفکنندگان به حفاظت از محیط زیست از طریق مصرف سبز انجدام شدود و ایدن
بینش ایجاد شود که هر فرد جزیی از محیطزیست است و هر اقدامش مدیتواندد روی
سالمت محیط زیست تثثیر بگذارد .ساخت برنامدههدای آموزشدی بدرای رسدانههدای
اجتمداعی بده خصدوص برنامدههدای تلویزیدونی مسدتند بدرای آشدنایی بدا مفداهیم
زیستمحیطی و م ضال و خطرا عدم توجه به آن نیز تولیه میشود.
 بددا توجدده بدده تددثثیر مببددت کیفیددت و قیمددت محصددوت سددبز بددر قصددد خریددد
مصرفکنندگان که همسو با نتایج مطال ا گلیم و همکاران ( )8399میباشد ،پیشنهاد
میشود اقداماتی در راستای افزایش تمایل مصرفکنندگان جهت پرداخت بیشتر برای
محصوت سبز به من ور حف محیط زیست برای آیندگان انجام گیرد .همچندین بدر
خالیت سازگار بودن محصدوت سدبز بدا محدیط زیسدت و مندافع خیرخواهانده و
م نوی حالل از خرید و استفاده از محصوت سبز به جدای مندافع سدوداگرایانه و
مادی تثکید گردد .عالوه بر این قیمتگذاری مناس محصوت سبز بده گوندهای کده
قابل رقابت با انواع مشابه باشند پیشنهاد میشود.
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 با توجه به تثثیر مببت اطالعا و دانش در مورد محصوت سبز بدر قصدد خریدد
مصرفکنندگان که همسو با نتایج مطال ا نور و همکاران ( )8390میباشد ،پبشدنهاد
میشود اقداماتی جهت ارتقای دانش و اطالعا زیستمحیطی جام ه انجام شدود؛ بده
این لور کده اطالعدا بیشدتری در مدورد محصدوت سدبز ،خصولداً در مدورد
محصوتتی که جدید هستند و ممکن است در مورد آنهدا کمتدر شدنیده باشدند ،قبدل از
خرید آنها در محدل فدروش ارائده شدود و همچندین ارائده اطالعدا منطقدی در مدورد
محصوت بدرای جلد اعتمداد مصدرفکننددگان ،کمدک بده تصدمیم گیدری خریدد بدا
برچس گذاری مشخصا و تولیف ویژگیهای محصوت سبز ،تبلیغا

گستردهتر

در مورد محصوت سبز از طریق رسانههدای گروهدی بده ویدژه تلویزیدون پیشدنهاد
میشود.
 با توجه به تثثیر مببت زمینه اجتماعی بر قصد خرید مصدرفکننددگان محصدوت
سبز ،که همسو با نتایج مطال ا ریتر و همکاران ( )8393میباشدد ،مصدرفکننددگان
م تقدند با مصرف این محصوت مورد توجه جام ه قدرار گرفتده و بدا ایدن مصدرف
مددیتواننددد بدده حف د محددیط زیسددت کمدک کننددد و در ایددن میددان در دسددترس بددودن
محصوت در فروشگاه میتواند به تصمیم گیری آنها بهتر کمک کند .تثکید بر دنبدال
کردن رفتارهای مورد پسند اجتماع خصولاً در فرهنگ جم گرایدی ایرانیدان بسدیار
قوی میباشد .به موج آن افراد میخواهند عالیق خود را در جهت پیدروی و دنبدال
کردن هنجارهای اجتماعی بزرگتر ت دیل نمایند .پبشنهاد میشود انگیزههای مصدرف
محصوت سبز با ذکر اهمیت استفاده از محصوت سبز بده عندوان اقددام اخالقدی و
اینکه عملی است مورد پسند اجتماع که باعث مدیشدود موق یدت فدرد از ن در اجتمداع
مببت دیده شود ،ارتقاء یابد.
 با توجه به تثثیر مببت شرکتهای سبز بر قصد خرید مصرفکنندگان محصدوت
سبز ،که همسو با نتایج مطال ا ندرا و همکاران ( )8395میباشد ،پبشنهاد مدیشدود
شرکتها س ی کنند استراتژیهایی را در نامگذاری محصوتتشان به کدار برندد کده
برند آنها تصویری از نگرانی شرکت نسبت بده محدیط زیسدت را در ذهدن مشدتریان
ایجاد کند .به این لور که حوزههای احساسی مصرف کنندگان (به ویژه آنهایی که
نسبت به محیط زیست نگران هستند) را تحت تثثیر قرار دهد؛ شرکتها مدیتوانندد از
طریق شرکت در برنامههای حمایت از محیط زیست و درپیامها و تبلیغا خود سدبز
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بودن خود را به مصرف کنندگان یادآوری کرده تا از این طریق افراد نسبت به خرید
برند آنها تمایل بیشتری پیدا کنند.
 با توجه به تثثیر مببت قصد خرید بر خرید واق ی مصرفکنندگان محصوت سبز
که همسو با نتایج مطال ا وانگ و همکاران ( )8399میباشدد ،پبشدنهاد مدیشدود در
مرحله ارزیابی محصول که مصرفکنندگان برندهای مختلف محصوت را رتبه بندی
میکنند تا خرید واق دی لدور بگیدرد ،بدا آمیختده بازاریدابی و ترفی دا بازاریدابی
مناس  ،آنها را از ارگانیک و سالم بودن محصوت

مطمئن کنند و از ایدن طریدق بدر

نگرش مصرفکنندگان تثثیر مببت گذاشته و منجر به خرید واق ی شوند.
 با توجه به تثثیر مببت درآمد بر رابطه بین کیفیدت و قیمدت و همچندین اطالعدا و
دانش محصوت سبز با قصدد خریدد محصدوت سدبز ،پبشدنهاد مدیشدود مددیران
برنامه های بازاریابی خدود را بدر اسداس تقسدیم بنددی درآمددی گدروههدای مختلدف
مصرفکنندگان متمرکز نمایند .به خصوص مصرفکننددگانی کده نسدبت بده قیمدت و
کیفیت حساس میباشند.
محدوديتهای پژوهش
در این پژوهش به دلیل نداشتن دسترسی مناس به نمونههای تزم جهت جمدعآوری
اطالعددا  ،از روش نمونددهگیددری در دسددترس اسددتفاده شددد و بدده دنبددال آن بدده دلیددل
نامحدود بودن جام ده آمداری و نیداز بده حجدم بداتی نمونده ،از روش نموندهگیدری
گلولهبرفی نیز استفاده گردید .همانطور که می دانیم امکان سوگیری در ایدن روشهدا
وجدود دارد و ت مددیم نتدایج از طریددق ایددن روشهدا کمتددر از روشهدای نمونددهگیددری
تصادفی میباشد .همچنین از میان عوامل مت دد مؤثر بر مصرف سبز ،فقط به مطال ه
عوامل انگیزشی مؤثر بر مصرف سدبز پرداختده شدد .همچندین در ایدن مطال ده نقدش
متغیر درآمد به عنوان تنها متغیر ت دیلگر بررسی شد .جام ه آماری این پژوهش فقط
مصرفکنندگان محصوت سبز در شهر رشت بودند .بندابراین ت مدیم پدذیری نتدایج
محدود به همین جام ه آماری میشود و توانایی ت میم پذیری به کل جام ده ایدران را
ندارد .در پژوهش حاار نگرش و قصد خرید محصول سبز خالی در ن در گرفتده
نشده که علت آن نادر بودن نوع خالی از محصول سبز در ایران میباشدد بطدوری
که نمیتوان محصول سبزی که به وفور در بازار یافت شود را پیدا نمود.
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پیشنهادهايی برای پژوهشهای آتی
این مطال ه تنها می تواندد اولدین گدام بده سدوی شدناخت بهتدر انگیزهدای اسدتفاده از
 بندابر ایدن بدا.محصوت سبز باشد که در بین مصرفکنندگان رشت ارائه شده بدود
: موارد زیر برای پژوهشهای آتی پیشنهاد میشود،توجه به محدودیتهای پژوهش
 استفاده از روشهای تصدادفی جهدت جمدعآوری دادههدای کده بده،در لور امکان
 باورهدا، نگرشهدا،ت میم بهتر نتایج میانجامد؛ بررسی عوامل دیگری نیز ن یر ادراک
و ارزشها که میتوانند بر قصد خرید مصرفکنندگان محصدوت سدبز تدثثیر گدذار
 جنسیت و مدذه،باشند؛ بررسی متغیرهای جم یت شناختی مهم دیگری همچون سن
به عنوان متغیرهای ت دیلگر که میتوانند روی رابطه انگیزهها بر قصد خرید تثثیرگذار
باشند؛ مطال ه در میان جوامع آماری دیگر در ایران جهت ت میم پذیری بیشدتر نتدایج؛
.آزمون محصول سبز خاص در لور فراگیر شدن در آینده
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Abstract
The purpose of this study is to investigate the motivational factors affecting
the intention to buy and buy real green products and explain the role of
income moderat in this regard. The main question of the present study is that
what positive effect do motivational factors have on the actual purchase and
purchase intention of consumers of green products? What role does the
income variable play in adjusting this relationship? The present study is a
descriptive-survey type and is applied in terms of purpose.
The statistical population of this research is Green Consumers in Rasht city.
384 questionnaires were completed by available and snowball methods Data
analysis was done by structural equation modeling method and considering
the non-normal distribution of the research variables, by Partial Least
Squares, and the "SPSS" and "Smart PLS" software. The results of this study
showed that quality of life, environmental awareness, quality and price,
information and knowledge, social context and green companies have a
positive effect on the intention to buy green products. Purchasing intent also
has a positive effect on actual purchasing. In addition, based on results,
income has only a moderating role in the relationship between quality of life
as well as knowledge and information of the green product with the intention
to buy.
Keywords: Green Products, Motivational Factors of the Green Products,
Purchase Intention of the Green Products and Actual Purchase of the Green
Products.
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