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چكيده
هدف اصلي اين مقاله بررسي عوامل مؤثر بر قصد خريد محصوالت سبز است .امررزه ررر ترر درد
كر همين ،افزايش ميزا راههاي رلخانه يي ،ايجاد دكاف در اليه اه به زسيله راههاي كلرزفلوئورزكربن،
نابودي جنگل ها ز انقراض رونه هاي جانوري نگراني نسبت به زضعيت محيطهيست را افزايش داد است.
ررچه به نظر ميرسد عمو مرد دغدغه محيطهيستي دادته بادرند زلري رفتارهراي همسرو برا ا ن را
نمي دهند يكي اه اين رفتار هرا خريرد محصروالت سربز يعنري محصروالتي اسرت كره ضررر كمترري بره
محيطهيست زارد مي كند .عالز بر اين اطالعات ناكرافي مربروب بره قصرد خريرد محصروالت سربز برين
مصرف كنندرا مانع اصلي براي باهاريابا داخلي ز برين المللري در تردزين اسرتراتاي باهاريرابي در توليرد
محصوالت سبز بود است .در اين پازهش اه تئوري ارهش مصرف نيز جهت بررسي عوامل مؤثر برر قصرد
خريد محصوالت سبز استفاد دد است .جامعه اماري مورد استفاد در اين پرازهش ،م رتريا فرزدرگا
هايپراستار دهر تهرا هستند .حجم نمونه 384 ،نفر با استفاد اه رزش نمونهريري تصادفي ساد انتخرا
دد است .همچنين براي تجزيهزتحليل داد ها اه امار توصيفي ز استنباطي ز نر افزار  SPSSز LISREL
استفاد دد ز اه مدل يابي معادالت ساختاري ( )SEMبعنوا ير تكنير تحليرل چنرد مت يرري برراي
اهمو ميزا زابستگي رزابط بين مت يرها استفاد دد است .نتراي تحقيرن ن را مريدهرد كره ريسر
ادراکدد بر اعتماد ز قصد خريد سبز تأثيررذار است در صورتي كه ارهش ادراکدرد برر اعتمراد ز قصرد
خريد سبز تأثير چنداني ندارد .همچنين اعتماد ز نگرش هيستمحيطي بر قصد خريد سربز ترأثير دارد زلري
نگراني ز دانش هيستمحيطي بر قصد خريد سبز تأثير چنداني ندارند.
واژگان کليدي :باهاريابي سبز ،رفتار مصرفكنند  ،محصوالت سبز ،محيطهيست ،قصد خريد.

تاريخ دريافت مقاله ،92/1/18 :تاريخ پذيرش مقاله.92/3/19 :
 .1استاديار ز عضو هيئتعلمي دان كد مديريت ،دان گا اهاد اسالمي زاحد تهرا مركزي.
 .2دانشاموخته كاردناسي اردد مديريت باهرراني ،دان كد مديريت دان گا اهاد اسالمي زاحد تهرا مركزي.
E-mail: Miran_nina@yahoo.com
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 .1مقدمه

اغاه محيط ررايي با افزايش نگراني دربار اثرات مصرف ز الگوهاي توليد بر محيطهيست با
توجه به مناظرات در همينه اثرات سالمتي ز تأثير ردد اقتصادي ز افزايش الودري به سال  1960ز
ازايل  1970بر مي رردد ( .)Shammot, 2011فارغ اه توجهات دهه  ،70در ازاخر دهه  80ايد
اي به نا باهاريابي سبز مطرح ز پازهش هاي هيادي خصوصا در ك ورهاي توسعه يافته انجا دد.
اراهي هاي هيست محيطي ،افزايش عالقه مندي م تريا نسبت به محصوالت سبز ز تمايل به
پرداخت براي زياريهاي سبز ،دركت ها را به سمت باهاريابي سبز ز ت ييرات عمد ز نوازري در
اين همينه رهنمو ساخت ( .)Shammot, 2011امرزه اين مسئله در تما ابعاد ساهمانها زارد دد
ز باهاريابي را تحت تأثير قرار داد ز منجر به پيدايش مفهو "باهاريابي سبز" دد است ،نياه به
توليد محصوالت اكولوژي ز فعاليت هاي تجاري سبز ،دركت ها را مجبور به تلفين موضوعات
هيستمحيطي با تالش ها ز استراتاي هاي باهاريابي نمود است .هدف سيستم باهاريابي به
حداكثر رساند مصرف ،حن انتخا بي تر براي مصرفكنند يا تأمين رضايت م تري نيست،
بلكه هدف ارتقا كيفيت هندري به باالترين سطح ممكن است ز كيفيت هندري نه فقط به معناي
كميت ز كيفيت كاالها ز خدمات بلكه به معناي كيفيت محيطهيست نيز هست.
همچنين مصرفكنندرا رزه به رزه نسبت به مسائل هيستمحيطي ارا ترر مري رردنرد ز در
عادات ،رفتار خريد ز مصرف خود تجديد نظر مينمايند .دكي نيست كه اين ت يير رفترار خريرد ،در
نتيجه عوامل تأثيررذار م خصي ز طي مراحل مختلف صورت مي پرذيرد ز بعضراد دربخرش هرا ز
ررز هاي مختلف مصرفكنند متفازت است .حال انكه دناخت ز پيشبيني اين عوامل تأثيررذار ز
درک ميزا اثررذاري انها در رفتار خريد ررز هاي مختلف مصرفكنند  ،اين بينش را بره درركت
ها ز مديرا ميدهد كه با نوازري هاي سبز ز توسعه ي محصوالت هيسرتمحيطري ،زارد بخرش
هايي اه باهار رردند كه مصرف كنندرا سبز بالقو بي تري دارنرد ز بره بهتررين نحرو پاسرخگوي
نياههاي سبز انها هستند ز اهاين ميا براي خود كسب مزيت رقابتي مينمايند.
بيان مسأله :مسأله دايا ذكر اين است كه به نظر ميرسد مرد در نگرش عمومي خود ،نگرا
زضعيت محيطهيست هستند زلي در حركت به سمت خريد محصوالت سبز ،كُند عمل ميكنند،
بنابراين درک دقين تر ارتباب بين نگرش ز رفتار ضرزري به نظر ميرسد ز ارر باهاريابا ز سياست
رذارا متوجه داليل اين فاصله بين نگرش ز رفتار دوند ز در كاهش رفتارهاي منفي محيطي
تالش كنند ،مصرفكنندرا ممكن است الگوي خريد خويش را ت يير دهند ز به محصوالت سبز
رزي ازرند .اه اين رز با توجه به اهميت رزهافزز مسائل هيستمحيطي ز ضرزرت حفظ
محيطهيست ،بررسي داليل ز عواملي كه موجب عد استقبال مصرفكنندرا اه محصوالت سبز
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ميدود ضرزري به نظر ميرسد در نتيجه اين تحقين متكفل پاسخگويي به اين سؤال است كه چه
عواملي بر قصد خريد مصرف كنندرا محصوالت سبز تأثيررذار هستند.
 .2مبانی نظري و پيشينه تحقيق

محصول سبز :1مهمترين عنصر موجود در اميخته باهاريابي ،محصول است .به نظر رينهارت،
 1998تفكي محصول سبز اه بقيه محصوالت موقعي رزي ميدهد كه ي دركت محصولي
توليد كند كه نسبت به محصوالت م ابه خود ،منافع هيستمحيطي بي تري را فراهم ،يا
هزينههاي هيستمحيطي كمتري را تحميل ميكند .اين تعريف ن ا ميدهد كه محصوالت سبز
فقط محصوالتي با اثرات مخر كمتر بر محيطهيست نيستند ،بلكه انها فوايد بي تري در مقايسه
با محصوالت سنتي دارند ( .)Dangelico & Pontrandolfo, 2010اه ديد كلرمن ،1978 ،هدف
هاي اكولوژيكي در طراحي محصوالت به كاهش مصرف منابع ز الودري ز افزايش بقاي منابع
كميا منجر ميدود ( .)Tiwari et al, 2011در عصر باهاريابي پايداري ،محصوالت سبز مولد،
بادزا  ،قابل باهيافت ،قابل تعمير ،قابل استفاد مجدد ز بدزر اه الودري ها ز مواد مسمو كنند
هستند ) .(Charter, Peattie, Ottman, Polonsky, 2002محصوالت سبز اغلب نسبت به
محصوالت سنتي قيمتي باالتر دارند؛ اغلب انها هزينه ازليهِ باال ،اما هزينههاي بلندمدت كمتري
دارند .اكثر مصرفكنندرا تنها در صورتي حاضر به پرداخت قيمت باالتر هستند كه ارهش افززد
محصول را دريابند (.)Polonsky and Rosenberger, 2001
ارزش ادراکشده مشتري در مورد محصوالت سبز :2بسياري اه رفتارهاي ي فرد مبتني بر
درک ازست .ادراک مصرفكنند بيانگر فرايند تفسير احساسات ز معنا داد به محرّک است .همه
محرّکها اه طرين ي يا چند حس اه حسهاي پنجگانه دريافت ميدوند .بنابراين ادراک محرّک
تحت تأثير حالت فيزيكي ،محيط فرد ز حالت رزاني از قرار دارد .اين عوامل ،تفازت ادراک ارهش را
در ميا مصرفكنندرا تبيين ميكنند .ادراكات ارهش ممكن است كه اه ي مصرفكنند به
مصرفكنند ديگر متفازت بادد هيرا مصرفكنندرا اغلب انتظارات مختلفي دارند.
بنابر تعريف هيتامل ارهش ادراکدد  ،ارهيابي كلي مصرف كنند اه مطلوبيت ي محصول بنرا
بر ادراكاتي است كه اه دريافتي ز پرداختي هرا دارد .اررر م رتريا ارهش بي رتري در مرورد ير
محصول درک كنند ،احتماالد ا محصول را بي تر ميخرنرد ( .)Chang and Chen, 2008ارهش
ادراک دد با قصد خريد ارتباب مستقيم دارد ز فاكتور بسيار مؤثري در فرايند تصميم خريد است .بر
طبن نظر جيمز ،2002 ،درجات باالي ارهش ادراکدد قصد خريد را افزايش ميدهد (Shafiq et
1. Green Product
2. Green Perceived Value
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) .al., 2011اه نظر كيم ز همكارا  ،2008ارهش محصول ميتواند مزيت رقرابتي برراي درركت
نسبت به رقبا ايجاد كند ،بعالز  ،ارهش ادراکدد در اعتماد م تري تأثيررذار است ( Chang and
 .)Chen, 2012اه ديررد هيتامررل 2008 ،ز هزانررو ز همكررارا  2010 ،ارهش ادراکدررد تنهررا
تعيينكنند بسيار مهم در حفظ رزابط بلندمدت با م تري نيست بلكه نقش كليدي در قصد خريرد
دارد ) .(Chang and Chen, 2012بنابراين ميتوا فرضيات هير را مطرح نمود:
فرضيه ازل  -ارهش ادراک دد در خصوص محصوالت سبز بر قصد خريد ايرن محصروالت ترأثير
دارد.
فرضيه دز  -ارهش ادراک دد در خصوص محصوالت سبز بر اعتماد نسبت بره ايرن محصروالت
تأثير دارد.
در اين پازهش اه تئوري ارهش مصرف دئث بهعنروا يكري اه مردلهراي ارهش ادراکدرد
استفاد ميدود.
تئوري ارزش مصرف :1دئث ز همكارانش در سال  1991بر مبناي ي چارچو مفهومي
م تن دد اه اقتصاد ،رزان ناسي ،جامعهدناسي ،باهاريابي ز رفتار مصرفكنند  ،ارهش را به  5بعد
كليدي به قرار هير تقسيم كردند:
 .1ارزش کارکردي :2ارهش كاركردي مرتبط با مطلوبيت اقتصادي ز ن ا دهند منرافع موجرود
در كاال يا خدمت اه ديد اقتصادي است ز به كيفيت ز زياريهاي عملكردي محصول ادرار دارد.
دئث ز همكارانش ارهش كاركردي را بهعنوا محرک اصلي انتخا مصرفكنند بيا كردند .بي
ز سمپسو  ،1995 ،ن ا ميدهند كه مصررفكننردرا هرم قيمرت ز هرم كيفيرت محصروالت
باهيافتي را مدنظر قرار ميدهند ) .(Lin and Huang, 2012بنابراين ميتوا فرضيههاي هيرر را
مطرح نمود:
فرضيه ازل -الف :ارهش كاركردي بر قصد خريد محصوالت سبز تأثير دارد.
 .2ارزش اجتماعی :3ارهش اجتماعي بيانگر مطلوبيت اجتمراعي ز زجهره دار برود نادري اه ا
محصول در نزد دزستا  ،همكارا ز ساير اعضاي ررز مرجع اه ديد م رتري اسرت .طبرن نظرر
دئث ز همكارا  ,1991در زاقع ارهش اجتماعي مطلوبيت ادراکدد اه زابسرتگي ز يرا احسرا

1. Theory of Consumption Value
2. Functional Value
3. Social Value
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يا چند ررز اجتماعي خاص م تن مريدرود (.)Lin and Huang, 2012

تعلقي است كه اه ي
بنابراين ميتوا فرضيه هير را مطرح نمود:
فرضيه ازل : -ارهش اجتماعي بر قصد خريد محصوالت سبز تأثير دارد.

 .3ارزش احساسی :1ارهش احساسي به پيامدهاي رزاني ز عاطفي محصول ز توانايي ز قابليرت
محصول در برانگيختن احساسات ز خلن موقعيتهاي جذا برميرردد .كاالها ز خدمات غالباد برا
زاكنشهاي احساسي همراهند .به بياني ديگر محصوالت ممكن است بدليل تمايرل بره تجربره ز
احسا زيا اي كه برانگيخته دد است خريداري ز مصرف دوند .بنابراين ميتوا فرضيه هير را
مطرح نمود:
فرضيه ازل -پ :ارهش احساسي بر قصد خريد محصوالت سبز تأثير دارد.
 .4ارزش وضعيتی :2ارهش زضرعيتي مجموعرهاي اه موقعيرتهرايي را كره م رتري در هنگرا
تصميمريري با انها مواجه ميدود دربرمي ريررد .طبرن تعريرف درئث ز همكرارا  1991 ،ارهش
زضعيتي مطلوبيت ادراکدد اي است كه اه ي زضعيت خاص يا مجموعهاي اه درايط دخيرل در
تصميمريري م تن دد است ) .(Lin and Huang, 2012بنابراين مريتروا فرضريه هيرر را
مطرح نمود:
فرضيه ازل -ت :ارهش زضعيتي بر قصد خريد محصوالت سبز تأثير دارد.
 .5ارزش معرفتی :3ارهش معرفتي به جنبههراي نرو ز درگفتيازر محصرول ز ميرزا تراهري ز
نوظهوري ا ادار ميكند .سودمندي معرفتي يا دناختي ،اغلب اه انگيز هايي نادي ميدود كره
نادناخته بود ز يا چيزي كه مبهم ز پيچيد است .به نظر لي 1991 ،زقتي مصرفكنندرا با ي
محصول جديد برخورد ميكنند ،در فرايند تصميم ريري بره قبرول ا محصرول ،ا را برهزسريله
تركيبي اه دستهبندي محصوالت دناختهدد ز دريافت اطالعات در مورد محصول جديرد ارهيرابي
ميكنند ( .)Lin & Huang, 2012بنابراين ميتوا فرضيه هير را مطرح نمود:
فرضيه ازل -ث :ارهش معرفتي بر قصد خريد محصوالت سبز تأثير دارد.
ریسك ادراکشده مشتري در خصوص محصوالت سبز :4به نقل اه دازلينو ز استيلين،
 ،1994ريس ادراکدد بازر ذهني فردي نسبت به عواقب منفي تصميم است .همچنين ريس
1. Emotional Value
2. Conditional Value
3. Epistemic Value
4. Green Perceived Risk
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ادراکدد به امكا درک مصرف كنندرا اه عد اطمينا ز يا عواقب نامطلو در تصميم خريد
محصوالت ز خدمات برميرردد ( .)Liu, 2010به بياني ديگر ميتوا ا را درجهيي اه ريس
دانست كه توسط مصرفكنندرا در هنگا تصميم خريد كاالها درک ميدود .حتي هماني كه
ريسكي زجود ندارد يا درجه زاقعي ا بسيار پايين است ،درک باال اه ريس همچنا تأثير منفي
در تصميم خريد مصرفكنندرا ميرذارد ( .)Johnson, Sivadas & Garbarino, 2008
كاهش ريس ادراکدد باعث افزايش احتمالي خريد ز بي تر دد قصد خريد مصرفكنند
ميدود .بر طبن چازدري ،1997 ،ارتباب قوي بين ادراک ريس ز احسا منفي نسبت به مصرف
محصوالت زجود دارد كه بر اعتماد تأثير مستقيم دارد ( .)Chang & Chen, 2012در نتيجه
ريس مربوب به احساسات ،مانند نگراني ز اضطرا بر اعتماد تأثير منفي دارد ( & Chang
.)Chen, 2012
بنابراين ميتوا دز فرضيه هير را بيا نمود:
فرضيه سو  :ريس ادراک دد در خصوص محصوالت سبز بر قصد خريد ايرن محصروالت ترأثير
دارد.
فرضيه چهار  :ريس ادراک دد در خصوص محصوالت سبز بر اعتماد نسبت به اين محصروالت
تأثير دارد.
اعتماد به محصوالت سبز :1اعتماد ،سطحي اه تمايل بر پايه انتظار اه قابليت ،اعتبار ز
نوعدزستي است .ماير اعتماد را بهعنوا تمايل فرد به اسيبپذير بود در مقابل عملكرد طرف
مقابل ،بر اسا اين تصور كه طرف مقابل فعاليت مورد انتظار زي را بدز كنترل ز نظارت
مستقيم انجا خواهد داد ،تعريف كرد است (ب يري ز جنيدي .)1389 ،بر طبن ز درهيجن ز
همكارا  ،2003 ،ارر خريدارا به فرزدند اعتماد دادته بادند ،قصد خريددا بي تر ميدود.
بنابراين ،اعتماد مصرفكنند قصد خريد م تري را پيشبيني ميكند ( .)Rizwan et al., 2013اه
اين رز اعتماد نقش مهمي اه نظر تئوري ز عملي در باهاريابي به عهد ررفته ز توجه بسياري اه
پازه گرا را اه دهه  1980به خود جلب نمود است (علي رحيمي .)1389 ،چن در سال ،2010
"اعتماد به محصوالت سبز" را به عنوا تمايل زابسته به محصول ،خدمت يا برند بر اسا اعتقاد
يا انتظار نادي اه اعتبار ،نوعدزستي ز قابليت عملكرد هيستمحيطي ،تعريف كرد است .همچنين
زي استدالل مي كند كه اعتماد به محصوالت سبز بر قصد خريد مصرفكنند اثر دارد .لو ز
همكارا در سال  ،2010ن ا ميدهند كه اعتماد م تري بر قصد خريد م تري تأثير مثبت دارد
).(Chang and Chen, 2012
1. Green Trust
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فرضيه پنجم :اعتماد نسبت به محصوالت سبز بر قصد خريد محصوالت سبز تأثير دارد.
نگرانیهاي زیستمحيطی :1دانلوپ ز جونز در سال  ،2002نگراني هيستمحيطي را بهعنوا
درجه اراهي مرد دربار م كالت هيستمحيطي ز كم به مباره براي حل انها يا امادري
دخصي براي م اركت در حل م كالت تعريف كرد اند ) .(Ali and Ahmad, 2012نگراني
هيستمحيطي بيانگر جهتريري كلي افراد نسبت به محيطهيست ز سطوح نگراني ا نسبت به
مسائل هيستمحيطي است ( .)Straughan & Roberts, 1999در ادبيات تحقين ،تقريباد عادي
است كه مرد دربار م كالت هيستمحيطي نگراني دادته بادند ،اما بعضي اه فاكتورها مانع رفتار
ساهرار با محيطهيست انهاست .نگراني هيستمحيطي به عقيد  ،زضعيت ز درجه نگراني فردي در
مورد محيطهيست مربوب است .به نقل اه بار ،2007 ،نگراني هيستمحيطي ميتواند تأثير
قابلتوجهي بر درجه برانگيختگي افراد در جهت ت يير ديو هاي رفتاري خود به منظور كم به
كاهش م كالت هيستمحيطي دادته بادد ).(Lee et al., 2012
بررسيها ن ا ميدهد كه مصرفكنندرا نگراني هراي خرود در مرورد محريطهيسرت را بره
ديو هاي رونارو در رفتار خريد خود منعكس مينمايند ز با مالک قرار داد اثرات محصوالت بر
محيط طبيعي ،ضمن انتخا برخي ،اه انتخا برخي ديگر اجتنرا مريزرهنرد ( & Mendelson
 .)Polonsky, 1995بنابراين ميتوا فرضيه هير را مطرح نمود:
فرضيه د م :نگراني هيستمحيطي بر قصد خريد محصوالت سبز تأثير دارد.
دانش زیستمحيطی :2دانش هيستمحيطي را ميتوا بهعنوا " دانش كلي دربار حقاين،
مفاهيم ز رزابط مربوب به محيطهيست طبيعي ز اكوسيستمهاي بزرگ " تعريف كرد ( & Fryxell
 .)Lo, 2003بر طبن نظر احبا ز هاچينسو  ،1987دانش در تحقيقات مصرفكنند بهعنوا
نوعي زياري دناخته ميدود كه در تما مراحل فرايند تصميمريري تأثير ميرذارد .خصوصاد
دانش ،ساختار مهم ز مناسبي است كه در چگونگي جمعازري ز ساهماندهي اطالعات تأثير هيادي
دارد (.)Laroche et al., 2001
هنگا خريد هر محصولي ،اغلب مصرفكنندرا  ،به حافظه/دانش دخصي خود تكيه ميكنند.
تحقين ساتي ن ز پيتر 2004 ،م خص ميكنرد كره دانرش مصررفكننرد در مرورد محصرول در
تصميم خريد نقش حياتي دارد ،همچنين تحقيقات ديگري بيا ميدارد كره دانرش مصررفكننرد
يكرري اه فاكتورهرراي اصررلي در فراينررد تصررميمريررري اسررت ( .)Shafiq et al., 2011ارررر
مصرفكنندرا دربار محيط هيست ز علل ز اثرات الودري ا اراهي دادته بادند ،افزايش دانرش
1. Environmental Concern
2. Environmental Knowledge
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در اين همينه بطور بالقو  ،موجب ترزي نگرش مطلو در مورد محصوالت سبز ميدود .مطالعرات
متعددي به بررسي تأثير دانش بر رفتار پرداختهاند .در اغلب اين مطالعات فقدا دانش را برهعنروا
سد اساسي براي رفتارهاي مثبت محيطي ذكر ميكنند .فري ز همكرارانش  ،2004سره دركل اه
دانش محيطي را مطرح ميكنند:
ازل دانش نظا مند كه به نحو عمل اكوسيسرتم مريپررداهد .ير مثرال م رخص اه دانرش
نظا مند ،رابطه بين دياكسيد كربن ( )co2ز ت ييرات ا زهوا در جها است .دز دانش مربوب به
عمل كه دامل دامنه زسيعي اه را حلهاي رفتاري است ،براي مثال دانش در مورد فعاليتهايي كه
به كاهش عناصر  co2منجر ميدود .سو دانش اثربخ ي است كه با رفتارهاي م خص ،فوايد ز
منافع نسبي ا در ارتباب است (رضواني .)1386 ،بنابراين ميتوا فرضيه هير را مطرح نمود:
فرضيه هفتم :دانش هيستمحيطي بر قصد خريد محصوالت سبز تأثير دارد.
نگرش زیستمحيطی :1بر طبن نظر اذربايجاني ز همكارا  ،1385نگرش ي ساه فرضي
است ،هيرا بهصورت مستقيم قابلم اهد نيست ،بلكه بي تر با اظهارات كالمي ز رفتاري همرا
است (تركا  .)1387 ،تركيب دناختها ،احسا ها ز امادري براي عمل نسبت به ي چيز معين
را نگرش دخص نسبت به ا چيز ميرويند .طبن نظر ارمسترانو ز كاتلر  ،2009نگرش
ارهيابيها ،احساسات ز ررايشهاي مطلو يا نامطلو مداز فرد نسبت به ي دئ يا ايد است
(.)Lizawati et al., 2012
دز نگرش در ادبيات هيستمحيطي در همينه رفتارهاي ساهرار با محيط بي تر مورد مطالعه قرار
ررفته است ،اين دز نگرش عبارتند اه اهميرت ز م ركالت .امريكس ز همكرارا  ،1994 ،اهميرت
ادراکدد با توجه به محيطهيست را بهعنوا درجهيي تعريف مريكننرد كره افرراد بره زسريله ا
نگراني ا را دربار مسائل محيطي ن ا ميدهند ) .(Laroche et al., 2001بره معنراي ديگرر،
اهميت ،بطور ساد ديدرا م تريا در مورد رفتارهاي ساهرار هيستمحيطي بهعنروا مسرألهيري
مهم براي انها يا كل جامعه است .م كالت برميرردد بره اينكره م ركالت رفتارهراي محيطري
مطلو چگونه بهزسيله هر فرد درک مي دود .بطور مثال ،فردي ممكن است كه بداند باهيافرت در
دراهمدت براي جامعه مفيد است اما در عين حال حس كند كه اين كار براي از م كالتي به همرا
دارد .بنابراين ميتوا فرضيه هير را مطرح نمود:
فرضيه ه تم :نگرش هيستمحيطي بر قصد خريد محصوالت سبز تأثير دارد.

1. Environmental Attitude
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قصد خرید محصوالت سبز :1رابطه قصد رفتاري با رفتار ن ا ميدهرد افرراد تمايرل دارنرد در
رفتارهايي دررير دوند كه قصرد انجرا ا هرا را دارنرد (يعقروبي ز دراكري .)1387 ،قصرد خريرد
محصوالت سبز را بهعنوا تمايل به اين يا احتمال در نظر ميريرند كه ي دخص برراي خريرد
ترجيح كااليي كه دزستدار محيطهيست است را نسبت به كاالهاي سنتي ترجيح دهرد .لري2004 ،
قصد خريد محصوالت سبز را بهعنوا " خريدي تعريف ميكند كه در تالش اسرت ازلويرت را بره
محصوالت ز خدماتي بدهد كه كمترين اسيب را بره محريطهيسرت ز سرالمتي انسرا برسرانند"
) .(Ching Mun, 2009در حالي كه مصطفي 2007 ،رفتار خريد محصوالت سربز را بره مصررف
محصوالتي مربوب ميداند كه .1 :براي محيطهيست مفيد بادرند .2 .قابرل باهيافرت يرا نگهرداري
بادند .3 .نسبت به نگرانيهاي هيستمحيطي حسا ز پاسخگو بادند (.)Ching Mun, 2009
چن 2001 ،خريد سبز را به عنوا نوع خاصي اه رفتار ساهرار با محيطهيست تعريرف مريكنرد كره
مصرفكنندرا براي ن ا داد نگرانيهاي ا نسبت به محيطهيسرت بررزه مريدهنرد ،تعريرف
ميكند (.)Jen Mei et al., 2012
مدل تحليلی تحقيق:
ریسك ادراکشده

ارزش ادراکشده

اعتماد

قصد خرید محصوالت سبز

دانش

نگرانیهاي

زیستمحيطی

زیستمحيطی
نگرشها

Sources:
- Chang, C,. Chen, Y,. 2012.
- Laroche, M,. Bergeron, F,. Barbaro-Forleo, G,. 2001.
- Lin, P.,Huang, Y., 2012.
1. Green Purchase Intention
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 .3روششناسی تحقيق

اين پازهش اه لحاظ نحو رردازري داد ها ميداني اه نظر مسير ،رزش توصريفي ،پيماي ري ز
همبستگي ز اه نظر هدف ،كاربردي است ز ضمناد به لحاظ اه نظر همرا مقطعري ز اه نظرر ميرزا
ژرفايي پهنازر است.
جامعه آماري ،حجم نمونه و روش نمونهگيري :جامعه اماري مورد مطالعه در پرازهش حاضرر
م تريا فرزدگا هايپراستار بود اند دليل انتخا اين جامعه اماري به اين دليل است كه فرزدگا
هايپراستار هايپرماركتي بزرگ ز نسبتاد مدر در دهر تهرا است كه مصرفكننردرا بي رماري را
اه نقاب مختلف تهرا به سمت خود جلب كررد اسرت بنرابراين م رتريا ايرن فرزدرگا اه نظرر
جمعيت دناختي داراي زياريهاي متفازتي هستند كه برراي دسرتيابي بره اهرداف تحقيرن بسريار
مناسب است.
نمونهريري به صورت تصادفي ساد صورت ررفته است؛ بر ايرن اسرا پرسرشنامرههرا برين
م تريا هايپراستار به رزش تصادفي ساد توهيع ز جمع ازري ررديرد اسرت .داد هراي پرازهش
حاضر اه رزشهاي هير جمعازري دد اند:
رزش كتابخانهيي :استفاد اه فيشبرداري اه كتا ها ،پايا نامهها ،مقاالت ز اينترنت
رزش ميداني :مطالعه اهمودنيها در درايط طبيعري درامل جمرعازري اطالعرات ازليره ز جديرد اه
خوداهمو ها
براي جمعازري داد ها در پازهش حاضر اه پرسشنامه استفاد ررديد است ،پرسرشنامره مرورد
استفاد در اين پازهش اه بررسي ز ترجمه  4پرسشنامه تهيه ررديد است.
پرسشنامه تدزيندد اه نوع پرسشنامه بسته بود ز هر پرسش پاسخي را با طيف  5رزينهيي
ليكرت (كامالد مخالفم ،مخالفم تا حدي ،موافقم ز كامالد مروافقم) پريش رزي پرسرشدروند قررار
ميدهد.
بخش ازل پرسشنامه دامل اطالعات دخصي پاسخدهندرا است كه جنسيت ،سن ،ميزا
تحصيالت ز زضعيت تأهل را دامل ميدود.
بخش دز سؤاالت پرسشنامه مربوب به سؤاالت  1-52مطابن جدزل  1است.
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جدول  :1شماره سؤاالت مرتبط با هر متغير و منبع آن در پرسشنامه
متغير

شماره سؤال

منبع سؤال

نگرش

( 5تا )19

دانش هيستمحيطي

( 1تا )4

Laroche, Bergeron and
Barbaro-Forleo (2001),
Kaiser, Ranney, Hartig
and A.Bowler (1999),

اعتماد به محصوالت سبز

( 24تا )27

Chen and Chang (2012),

ارهش ادراکدد
ريس ادراکدد
نگراني هيستمحيطي
قصد خريد محصوالت سبز

( 32تا )48
( 20تا )23
( 28تا )31
( 49تا )52

Lin and Huang (2011),
Chen and Chang (2012),
Lin and Huang (2011),
Lin and Huang (2011),

سنجش روایی پرسشنامه:

 .1رزايي صوري :در اين تحقين براي سنجش اعتبار صروري تعرداد  30پرس رنامه برين م رتريا
فرزدگا هايپراستار پخش دد ز هيچرونه ابها ز سؤالي براي پاسخدهندرا در رابطه برا سرؤاالت
زجود ندادت.
 .2رزايي محتوي :در اين پازهش براي سنجش  Cvrتعداد  15پرسشنامه بين دان جويا
كاردناسي اردد ردته مديريت باهرراني توهيع ررديد .نسبت اعتبار بدست امد براي تمامي سؤاالت
پرسشنامه مزبور ،به جزء  8سؤال ،با توجه به جدزل  1حداقل  Cvrز به تعداد ارهيابا موردقبول
بود كه در هير برازرد دد است 8 ،سؤال غيرقابلقبول اه پرس نامه حذف دد.
 .3رزايي ساه  :در پازهش حاضر به منظور بررسي رزايي ساختاري اه تحليل عاملي استفاد دد
است.
محاسبه پایایی پرسشنامه :به منظور سنجش ميزا پايايي پرسشنامه تحقين مزبور اه پايايي
همساني درزني ،رزش الفاي كرزنباخ استفاد دد است ز نتاي كلي حاكي اه اين است كه مقدار
الفا براي تما ساه ها داراي مقداري باالتر اه  0/7است كه ن ا دهند اعتبار پرس نامه ز بردادت
فكري مناسب ز يكسا پاسخگويا اه محتواي مت يرهاي مربوب به هر ساه است .در
رزشدناسي مدل معادالت ساختاري اه ضريب پايايي تركيبي استفاد ميدود كه مقادير باالتر اه
 0/6براي هر ساه ن ا اه پايايي مناسب ا دارد.
 .4تحليل یافتههاي تحقيق

براي تجزيهزتحليل داد ها ز يافتهها اه امار توصيفي ز استنباطي استفاد دد است .در امار
توصيفي اه داخصهاي ميانگين ،ميانه ،انحراف معيار براي توصيف مت يرهاي دموررافي ز
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همچنين مت يرهاي تحقين استفاد ميدود ز اه امار استنباطي براي اهمو فرضيات با استفاد اه
رزش مدل يابي ساختاري يا  SEMكه تأثير همهما مت يرهاي مستقل ز زابسته را بررسي ميكند.
ویژگیهاي جامعهشناختی پاسخگویان :بر اسا اطالعات رردازريدد  181نفر اه افراد
مورد مطالعه را مردا با  47/1درصد اه نمونه به خود اختصاص داد اند ز  203نفر نيز ررز هنا را
با  52/9درصد ت كيل داد اند 256 .نفر اه افراد مورد مطالعه را افراد متأهل با  66/7درصد اه نمونه
به خود اختصاص داد اند ز  128نفر نيز ررز مجردها با  33/3درصد را ت كيل داد اند .بي ترين
فرازاني به افراد با مدرک كاردناسي با  197نفر فرازاني معادل  51/3درصد ز كمترين فرازاني
مربوب به دارندرا مدرک دكترا با  11نفر فرازاني معادل  2/9درصد اه نمونه كمترين فرازاني را به
خود اختصاص داد اند .ررز سني باالتر اه  40سال بي ترين فرازاني را با  33/3درصد ز ررز سني
كمتر اه  25سال كمترين فرازاني را با  9/4درصد اه نمونه مورد مطالعه به خود اختصاص داد
است.
بررسی وضعيت نرمال بودن تك متغيره :براي ن ا داد اينكه مت يرهاي مورد مطالعه درايط
نرمال بود توهيع را دارند اه اهمو چولگي ز ك يدري كه به اهمرو كرورا نيرز معررزف اسرت،
استفاد دد كه نتاي ن ا اه نرمال بود توهيع دارد .در اين اهمو فرض صرفر مبنري برر نرمرال
بود توهيع دارد .در صرورتي كره سرطح معنراداري كمترر اه  0/05بادرد ن را اه نرمرال نبرود
مت يرهاي مورد مطالعه دارد.
مدل ساختاري (مدل تحليل مسير) کل :مدل مورد نظر در نر افزار ليزرل پياد درد ز برا رزش
مدلساهي معادالت ساختاري ،با كم نر افزار  LISREL 8/54رابطه علي بين مت يرهرا اهمرو
دد است .با توجه به اينكه مقدار ري ه دز برازرد زاريانس خطاي تقريب  RMSEAبرراي مردل
ساختاري تحقين كمتر اه  0/08رزارش درد لرذا برراي اسرتفاد اه ايرن سراه در طراحري مردل
ساختاري تحقين ز اهمو فرضيات به لحاظ اماري نياهي بره انجرا اصرالحات نيسرت ز مردل اه
براهش خوبي برخوردار است ز ميتوا ا را به لحاظ اماري صد در صد قابلاتكا دانست.
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جدول  :2ضرایب و  t-valueمسير مورد مطالعه در مدل تحقيق
مسير مورد مطالعه در مدل
ارهش كاركردي ← قصد خريد محصوالت سبز
ارهش اجتماعي ← قصد خريد محصوالت سبز
ارهش احساسي ← قصد خريد محصوالت سبز
ارهش زضعيتي ← قصد خريد محصوالت سبز
ارهش معرفتي ← قصد خريد محصوالت سبز
ريس ادراکدد ← قصد خريد محصوالت سبز
ريس ادراکدد ← اعتماد به محصوالت سبز
ارهش كاركردي ← اعتماد به محصوالت سبز
ارهش اجتماعي ← اعتماد به محصوالت سبز
ارهش احساسي ← اعتماد به محصوالت سبز
ارهش زضعيتي ← اعتماد به محصوالت سبز
ارهش معرفتي ← اعتماد به محصوالت سبز
اعتماد به محصوالت سبز ← قصد خريد محصوالت سبز
نگرانيهاي هيستمحيطي ← قصد خريد محصوالت سبز
نگرش هيستمحيطي ← قصد خريد محصوالت سبز
دانش هيستمحيطي ← قصد خريد محصوالت سبز
** معناداري در سطح ي درصد خطا يا اطمينا  99درصد

ضریب مسير
0/05
0/00
0/06
-0/03
**
0/53
**
0/20
**
-0/27
**
0/38
0/10
0/14
0/04
-0/02
**
0/17
0/04
**
0/32
-0/14

t-value

0/64
0/02
0/46
-0/50
5/62
2/57
-4/28
5/28
0/81
1/13
0/77
-0/37
2/09
0/59
2/77
-1/57
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جدول  :3آزمون فرضيات تحقيق
شماره فرضيه

فرضيات تحقيق

آزمون فرضيه

نتایج پيشين

1

تأثير ارهش ادراکدد در خصوص محصوالت سبز بر قصد
خريد اين محصوالت

رد

تأييد

 1الف

تأثير ارهش كاركردي بر قصد خريد محصوالت سبز

رد

رد

1

تأثير ارهش اجتماعي بر قصد خريد محصوالت سبز

رد

رد

1پ

تأثير ارهش احساسي بر قصد خريد محصوالت سبز

رد

تأييد

1ت

تأثير ارهش زضعيتي بر قصد خريد محصوالت سبز

رد

تأييد

1ث

تأثير ارهش معرفتي بر قصد خريد محصوالت سبز

تأييد

تأييد

رد

تأييد

تأييد

تأييد

تأييد

تأييد

تأييد

تأييد

6

تأثير نگراني هيستمحيطي بر قصد خريد محصوالت سبز

رد

تأييد

7

تأثير دانش هيستمحيطي بر قصد خريد محصوالت سبز

رد

تأييد

8

تأثير نگرش هيستمحيطي بر قصد خريد محصوالت سبز

تأييد

تأييد

2
3
4
5

تأثير ارهش ادراکدد در خصوص محصوالت سبز بر اعتماد
نسبت به اين محصوالت
تأثير ريس ادراکدد در خصوص محصوالت سبز بر قصد
خريد اين محصوالت
تأثير ريس ادراکدد در خصوص محصوالت سبز بر اعتماد
نسبت به اين محصوالت
تأثير اعتماد نسبت به محصوالت سبز بر قصد خريد اين
محصوالت

فرضيه اول :ارهش ادراک دد در خصوص محصوالت سبز بر قصد خريد اين محصوالت تأثير
دارد.
بر اسا نتاي بهدستامد اه پن فرضيه تأثير انواع ارهشها بر قصد خريد ،ارهش ادراکدد
در خصوص محصوالت سبز بر قصد خريد اين محصوالت به لحاظ اماري رد ميدود.
فرضيه اول -الف :ارهش كاركردي در خصوص محصوالت سبز بر قصد خريد اين محصوالت
تأثير دارد.
بر اسا داد هاي پازهش ز امار هاي محاسبهدد  ،فرضيه پازه ي  1الف در اين نمونه رد دد
است .بر اسا جدزل  ،2ارهش كاركردي در خصوص محصوالت سبز بر قصد خريد اين
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محصوالت داراي ضريب مسير  0/05ز مقدار امار  tا برابر  0/64است .مقدار  tبراي اين پارامتر
هير  1/96محاسبهدد است.
فرضيه اول -ب :ارهش اجتماعي در خصوص محصوالت سبز بر قصد خريد اين محصوالت تأثير
دارد.
بر اسا داد هاي پازهش ز امار هاي محاسبهدد  ،فرضيه پازه ي  1در اين نمونه رد
دد است .بر اسا جدزل  ،2اثر ارهش اجتماعي در خصوص محصوالت سبز بر قصد خريد اين
محصوالت داراي ضريب مسير  0/00ز مقدار امار  tا برابر  0/02است .مقدار  tبراي اين پارامتر
هير  1/96محاسبهدد است.
فرضيه اول -پ :ارهش احساسي در خصوص محصوالت سبز بر قصد خريد اين محصوالت تأثير
دارد.
بر اسا داد هاي پازهش ز امار هاي محاسبهدد  ،فرضيه پازه ي  1پ در اين نمونه رد
دد است .بر اسا جدزل  ،2اثر ارهش احساسي در خصوص محصوالت سبز بر قصد خريد اين
محصوالت داراي ضريب مسير  0/06ز مقدار امار  tا برابر  0/46است .مقدار  tبراي اين پارامتر
هير  1/96محاسبه دد است.
فرضيه اول -ت :ارهش زضعيتي در خصوص محصوالت سبز بر قصد خريد اين محصوالت تأثير
دارد.
بر اسا داد هاي پازهش ز امار هاي محاسبهدد  ،فرضيه پازه ي  1ت در اين نمونه رد
دد است .بر اسا جدزل  ،2اثر ارهش زضعيتي در خصوص محصوالت سبز بر قصد خريد اين
محصوالت داراي ضريب مسير  -0/03ز مقدار امار  tا برابر  -0/50است .مقدار  tبراي اين
پارامتر هير  1/96محاسبه دد است.
فرضيه اول -ث :ارهش معرفتي در خصوص محصوالت سبز بر قصد خريد اين محصوالت تأثير
دارد.
بر اسا داد هاي پازهش ز امار هاي محاسبهدد  ،فرضيه پازه ي  1ث در اين نمونه
پذيرفته دد است .بر اسا جدزل  ،2اثر ارهش معرفتي در خصوص محصوالت سبز بر قصد
خريد اين محصوالت داراي ضريب مسير  0/53ز مقدار امار  tا برابر  5/62است .مقدار  tبراي
اين پارامتر باالي  1/96محاسبه دد است.
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فرضيه دوم :ارهش ادراکدد در خصوص محصوالت سبز بر اعتماد نسبت به اين محصوالت
تأثير دارد.
بر اسا نتاي بهدستامد اه پن مسير مورد مطالعه در جدزل  2انواع ارهشها بر اعتماد
نسبت به محصوالت سبز ،ارهش ادراکدد در خصوص محصوالت سبز بر اعتماد به لحاظ اماري
رد ميدود.
فرضيه سوم :ريس
دارد.
بر اسا داد هاي پازهش ز امار هاي محاسبهدد  ،فرضيه پازه ي دز در اين نمونه
پذيرفته دد است .بر اسا جدزل  ،2اثر ريس ادراکدد در خصوص محصوالت سبز بر قصد
خريد اين محصوالت ،داراي ضريب مسير  0/20ز مقدار امار  tا برابر  2/57است .مقدار  tبراي
اين پارامتر باالي  1/96محاسبه دد ز مثبت است.
ادراکدد در خصوص محصوالت سبز بر قصد خريد اين محصوالت تأثير

ادراکدد در خصوص محصوالت سبز بر اعتماد نسبت به اين

فرضيه چهارم :ريس
محصوالت تأثير دارد.
بر اسا داد هاي پازهش ز امار هاي محاسبهدد  ،فرضيه پازه ي چهار در اين نمونه
پذيرفته دد است .بر اسا جدزل ( ،)2اثر ريس ادراکدد در خصوص محصوالت سبز بر
اعتماد نسبت به اين محصوالت داراي ضريب مسير  -0/27ز مقدار امار  tا برابر  -4/28است.
مقدار قدرمطلن  tبراي اين پارامتر باالي  1/96محاسبه دد است.
فرضيه پنجم :اعتماد به محصوالت سبز بر قصد خريد اين محصوالت تأثير دارد.
بر اسا داد هاي پازهش ز امار هاي محاسبهدد  ،فرضيه پازه ي پنجم در اين نمونه
پذيرفته دد است .بر اسا جدزل  ،2اثر اعتماد به محصوالت سبز بر قصد خريد اين محصوالت
داراي ضريب مسير  0/17ز مقدار امار  tا برابر  2/09است .مقدار  tبراي اين پارامتر باالي
 1/96محاسبه دد ز مثبت است.
فرضيه ششم :نگرانيهاي هيستمحيطي بر قصد خريد محصوالت سبز تأثير دارد.
بر اسا داد هاي پازهش ز امار هاي محاسبهدد  ،فرضيه پازه ي د م در ايرن نمونره رد
دد است .بر اسا جدزل  ،2اثر نگراني هيست محيطي برر قصرد خريرد محصروالت سربز داراي
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ضريب مسير  0/04ز مقدار امار  tا برابرر  0/59اسرت .مقردار  tبرراي ايرن پرارامتر هيرر 1/96
محاسبه دد است.
فرضيه هفتم :دانش هيستمحيطي بر قصد خريد محصوالت سبز تأثير دارد.
بر اسا داد هاي پازهش ز امار هاي محاسبهدد  ،فرضيه پازه ي هفتم در ايرن نمونره رد
دد است .بر اسا جدزل  ،2اثر دانش هيست محيطري برر قصرد خريرد محصروالت سربز داراي
ضريب مسير  -0/14ز مقدار امار  tا برابر  -1/57است .مقدار  tبرراي ايرن پرارامتر هيرر 1/96
محاسبه دد است.
فرضيه هشتم :نگرش هيستمحيطي بر قصد خريد محصوالت سبز تأثير دارد.
بر اسا داد هاي پازهش ز امار هاي محاسبهدد  ،فرضيه پازه ري ه رتم در ايرن نمونره
پذيرفته دد است .بر اسا جدزل  ،2اثر نگرش هيستمحيطي بر قصرد خريرد محصروالت سربز
داراي ضريب مسير  0/32ز مقدار امار  tا برابر  2/77است .مقردار  tبرراي ايرن پرارامتر براالي
 1/96محاسبه دد ز مثبت است.
 .5نتيجهگيري و پيشنهادها

ر پي نهاد ميدود داليل عد تأثير ارهش احساسي بر قصد خريد محصوالت سبز مورد بررسي قرار
ريرد ،البته داليل مي تواند جذا نبود اين محصوالت ز عد توانايي انها در برانگيختن احساسات
م تريا بادد بدين معني كه م تري نميتواند حس زيا اي اه خريد ي محصول سبز تجربه كند
ز همچنين نميتواند ارتباطي بين خريد محصول سبز با ي كار اخالقي بيابد.
ر پي نهاد مي دود داليل عد تأثير ارهش زضعيتي بر قصد خريد محصوالت سبز موردبررسي قررار
ريرد هيرا به نظر مي رسد در دستر بود  ،نزديكي محل خريد ،يارانره ز تخفيرف برراي م رتري
داراي جذابيت بادد.
ر پي نهاد ميدود اطالعات جديد ،متنوع ز كاملي در مرورد مردلهرا ،سراختار ،مزايرا ز رزش كرار
محصوالت سبز در اختيار مصرف كنندرا قرار بگيرد؛ همچنين باهاريابا در تبلي ات خود بي تر بره
جنبههاي نو ،دگفتيازر ز نوظهوري محصوالت سبز تكيه كنند.
اهانجاكه اعتماد مصرفكنند تعيينكنند رفتار بلندمدت ازست ،پي نهاد ميدود مديرا ز باهاريابا
سعي در افزايش اعتماد م تري بهزسيله ساختن تصويري خو  ،مناسب ز مهمتر اه همه زاقعري اه
دركت ،بنمايند.
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ر با توجه به مفهو نگراني هيستمحيطي در ادبيات باهاريابي سبز ،پي نهاد ميدود در جامعه بي تر
به معضالت ز م كالت محيطهيست پرداخته دود ز در رسانه ملي اموهشهايي در همينه محافظت
اه محيط هيست داد دود .بطور مثال در مورد مطالعه مجالت ز رزهنامههاي محيطهيستي ،اهانجاكه
سرانه مطالعه در ك ور بسيار پايين است بديهي است كه در همينه محيطهيست هم اين مسئله نمود
مي يابد .همچنين به علت پايين بود اعتماد در جامعه ميزا م اركت اجتماعي مرد در انجمنهرا
ز ررز ها پايين است.
ر در خصوص عد تأثير دانش هيست محيطي بر قصد خريد محصوالت سبز اسرت ،نتيجره حاصرله
مي تواند به علت فقدا دانش در اين همينه بادد چو فقدا دانش سندي بر رفتارهاي ناساهرار برا
محيطهيست است ،بنابراين افزايش دانش هيستمحيطي ميتواند ارتباب دانش هيستمحيطي را برا
قصد خريد محصوالت سبز ن ا دهد ز با توجه به ادبيات نظري در اين حروه  ،ايرن پرازهش بره
دانش نظا مند پرداخته است ،پي نهاد ميدود در تحقيقات بعدي به دانش مربوب به عمل ز دانرش
اثربخ ي در حوه محيطهيست ز تأثير ا بر قصد خريد محصوالت سبز پرداخته دود.
ر اهانجاكه نگرش نحو تفكر ز پرداهش اطالعات را تحت تأثير قرار ميدهد ،مديرا بايد تالش در
جهت ت يير نگرش مصرف كنندرا محصوالت سبز ،رفتار خريد انها را كنترل كننرد .هرچنرد ت ييرر
نگرش فرايندي پيچيد ز هما بر است زلي ي نگرش مثبت در خصوص محيطهيست ميتواند در
قصد خريد محصوالت سبز تأثير بسزايي دادته بادد.
پيشنهادهایی براي تحقيقات آتی

ر با توجه به تنوع بسيار عوامل تأثير رذار برر قصرد خريرد محصروالت سربز پي رنهاد مريدرود در
تحقيقات اتي به ساير عوامل نيز پرداخته دود.
ر با توجه به تئوريهاي رونارو ز داخصهاي متعدد در بررسري مت يرهرا پي رنهاد مريدرود در
پازهشهاي اتي اه تئوريها ز داخصهاي ديگر استفاد دود.
ر با توجه به تناقض بين نتيجه اهمو بعضري فرضريات برا ادبيرات نظرري ،پي رنهاد مريدرود در
تحقيقات اتي داليل اين موضوع مورد بررسي قرار ريرد.
ر با توجه به تنوع بسيار عوامل تأثير رذار بر قصد خريد سبز ز عد اراهي اكثريت مررد اه ماهيرت
اينرونه محصوالت ،پي نهاد مي دود تأثير اقدامات دزلت ز تبلي ات در اين همينه نيز مورد بررسري
قرار ريرد.
ر پي نهاد ميدود اينرونه تحقيقات در طيفي رسترد تر ز در سطح ك رور انجرا درود ترا بتروا
استراتاي ها ز برنامههاي مقتضي را تدزين نمود.
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ر پي نهاد ميدود در تحقيقات اتي برنامرههرا ز اسرتراتايهراي باهاريرابي ترأثيرررذار برر فررزش
محصوالت سبز ز در ک م تري اه تأثيررذاري اين محصوالت بر كيفيت محيطهيسرت موردتوجره
قرار ريرد.
ر پي نهاد ميدود در تحقيقات اتي تأثير بهكارريري رزيههاي سبز بر كاهش هزينههرا ز همچنرين
استفاد اه محصوالت سبز در بهبود زضعيت محيطهيست مورد بررسي قرار ريرد.
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