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 چکیده

و نوع  مشارکت کنندگان اگر چه دالئل مشارکت در فعالیت های سبز ،فرآيندمصرف کنندگان در قبال مسائل زيست محیطی مسئول هستند و با خريد محصوالت سبز در اين 

که در ااهمیتی نقاط مثبت و بيکی از  .ی استتسبز در نگهداری از محیط زيست بسیار حیا محصوالت متفاوت است، اما نقش مصرف کنندگانزيست تعهد آنان به محیط 

سبز است. به نظر می رسد تمامی مصرف کنندگان چه فردی و چه  محصوالت ،ود اختصاص دادهبه خ رسانه هامحیطی بحث زيادی را در  زيست مسائل

ضروری به نظر  ،مصرف کنندگان که مهمترين حلقه يک سیستم اقتصادی هستند تمايلبررسی صنعتی در مورد محیط زيست آگاه تر و عالقمند تر شده اند. 

يند تولید تا آافزايش کارايی فر همچنین و ابعاد شناختی، عاطفی و رفتاریمصرف کنندگان از آن جهت اهمیت دارد که در تنظیم  تمايلمی رسد. شناخت 

 ريابیاتاثیر ابعاد شناختی، عاطفی و رفتاری بر تمايل مصرف کننده با استفاده از نقش میانجی آمیخته بازبررسی هدف از اين پژوهش،  .مصرف می تواند راهگشا باشد

  می باشد.مصرف کنندگان محصوالت سبز 
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 مقدمه.1

ک به يک نه تنها برای ي مسائلیدر سالیان اخیر توجه بسیاری از افراد نسبت به مسائل مربوط به محیط زيست معطوف شده است و اين توجه موجب به وجود آمدن 

وم در مورد اهی عمافراد، بلکه برای عموم مردم و متعاقب آن سازمان ها شده است. پیدايش اين مباحث از آمريکا و اروپای غربی شکل گرفت به طوری که سطح آگ

 کشور ما مسائل زيست محیطی مورد توجه قرار گرفته است.در اين چند سال اخیر نیز در  (.۹۱۲۰، 3در حال افزايش است ) آلويت و پیتس ۱۹۷۰ سالاز  زيست محیط

گر چه دالئل اعالوه بر سازمان ها، مصرف کنندگان نیز در قبال مسائل زيست محیطی مسئول هستند و با خريد محصوالت سبز در اين فرآيند مشارکت کنندگان 

ی تاسبز در نگهداری از محیط زيست بسیار حی محصوالت ما نقش مصرف کنندگانمتفاوت است، ازيست مشارکت در فعالیت های سبز و نوع تعهد آنان به محیط 

انجمن هايی که در حوزه محیط زيست فعالیت می کنند دانش های مورد نیاز در مورد چگونگی حفظ آن را در اختیار افراد مختلف قرار می (. ۹۱۲۰، 4است )سوپلیکو

 دهند.
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مکن است سالمت خود و ديگران را به خطر اندازند، در طول فرآيند تولید آسیب جدی به محیط زيست وارد آورد، کنندگان از محصوالتی که م عموما اين مصرف

عی محیط نقراض و منابع طبیانرژی زيادی مصرف کند، ضايعات فراوانی به همراه داشته باشد، در استخراج مواد اولیه مورد نیاز به گونه های گیاهی و حیوانی در حال ا

 (. ۸۱۲۰، 5لی) نمايد یب وارد کند، دوری میزيست آس

ازار هدف ، موقعیت يابی دی بآمیخته بازاريابی در برگیرنده فعالیت های عملی و پشتیبانی اصلی سازمان نسبت به ديگر اقدامات مانند: مديريت اتخاذ راهبردها، بخش بن

ر موثر در مجموعه عناص .مستقیما به بازار ، مشتری و مصرف کننده مربوط و مرتبط می شوندو توجه به محیط به شمار می رود و همین عناصر و متغیرها هستند که 

ی خدمات خود را ارائه مبازاريابی تحت عنوان آمیخته بازاريابی مطرح می شوند که عبارت است از ابزارهای موجود در دست سازمان که از طريق آن ، سازمان کاال و 

. در حوزه بازاريابی سبز اين چهار (۱3۹۲جاللی فراهانی، )پی ، يعنی محصول ، قیمت ، مکان يا توزيع و ارتقا است  4صر استراتژيک دهد. اين عناصر شامل چهار عن

 ه ای دارد.عمد ت تفاوتعنصر آمیخته بازاريابی مورد توجه ويژه ای قرار می گیرد چرا که نحوه تولید، قیمت گذاری، توزيع و تبلیغات آن با ساير محصوالت و خدما

ه بتوان ارتباط بین در صورتیکعناصر آمیخته بازاريابی به عنوان مجموعه ای از متغیرهای بازاريابی قابل کنترل در اختیار مديران و تصمیم گیران سازمان ها هستند که 

آمیخته  می توانند در خصوص چگونگی بکارگیری عناصر اين عناصر را با ابعاد شناختی، عاطفی و رفتاری مصرف کننده به دست آورد، تصمیم گیران سازمان بهتر

 (.۱3۹۲بازاريابی تصمیم گیری کنند )دعايی و همکاران، 

مصرف کننده  مايلتمصرف کننده است، امروزه محققان بازاريابی برای توصیف  تمايلفاکتور مهم در موفقیت استراتژی های بازاريابی و تبلیغات درک صحیح از 

يند تحقیق آدر مرکز فر ابعاد شناختی، عاطفی و رفتاریمطرح کرده اند که  ۱۹۷۷تکیه کرده اند. جامعه شناسان در سال  د شناختی، عاطفی و رفتاریابعابیشتر بر روی 

باشد و افکار،  یاعی انسان مانسان به طور صريح از معنای اجتم ابعاد شناختی، عاطفی و رفتاریاست. گروهی از جامعه شناسان و مردم شناسان استدالل کردند که تجربه 

رف کننده در مطالعه مص تمايلدر هم تنیده شده اند. به منظور پیشبرد تحقیقات  ابعاد شناختی، عاطفی و رفتاریشناختها، نگرش و باورها به صورت جدايی ناپذير با 

در  صوالت سبزمح، نظريه های مختلف و بحث های تولید شده در زمینه روانشناسی منعکس شده است. از آن جا که مصرف کنندگان ابعاد شناختی، عاطفی و رفتاری 

  (.۱3۹5)مرادی،  تعامل هستند، درک واکنش های عاطفی مصرف کنندگان حیاتی است

گان با اين نوع محصوالت می باشد که با استفاده از ابعاد شناختی، عاطفی مشکل مهمی که در حوزه محصوالت سبز و ارگانیک وجود دارد عدم شناخت مصرف کنند

اقتصادی  اسی وو رفتاری به شناخت و درک همه جانبه محصوالت سبز در ايجاد تمايل مصرف کنندگان در شهر تهران می پردازيم چرا که تهران به دلیل قطب سی

ان حصوالت سبز در کل کشور می گذارد و همچنین با استفاده از عناصر آمیخته بازاريابی تمايل مصرف کنندگکشور تاثیر بسزايی در تغییر نگرش و تمايل به مصرف م

 را تسريع می بخشد. 

قیمت پايین مصرفی را با  صولدر گذشته تصور بر اين بود که سازمان ها و تولیدکنندگان صرفا در مقابل سهام داران و کارکنان مسئولند و يا اينکه می بايست بهترين مح

اس مالحظات اجتماعی بر اس تمايل مصرف کنندهغافل از اينکه محصول چه آثار و عواقب ثانوی داشته باشد. در حال حاضر  .تر و کیفیت باالتر به دست مشتری برسانند

حظات اجتماعی و محیطی شهرت زيادی يافته بر اساس مال محصوالت سبز  ۱۹۷۰و محیطی يکی از مهم ترين فعالیت های شرکت ها شده است. از نخستین سال های 

 (. 6،۸۱۲۰است )کاتلر و آرمسترانگ

ز را می توان باهمیت و ضرورت پرداختن به محصوالت سبز، با توجه به فوائد فراوان اين محصوالت بیش از پیش بر مصرف کنندگان آشکار شده است. محصوالت س

های اصالحی و کنترل شده ای استفاده شده است، به طوری که هیچگونه خطری مصرف کنندگان را تهديد نمی محصوالتی دانست که در فرآيند تولید آنها از روش 

 (.۲۰۱5، ۷کند )کريستوفر و کريستالیس

رف سبز است. به نظر می رسد تمامی مص محصوالت ،به خود اختصاص داده رسانه هامحیطی بحث زيادی را در  زيست که در مسائلنقاط مثبت و بااهمیتی يکی از 

انجام گرفت بیش از  ۸کشور توسط اتمن ۱6در  ۲۰۱۲کنندگان چه فردی و چه صنعتی در مورد محیط زيست آگاه تر و عالقمند تر شده اند. در مطالعه ای که در سال 

در استرالیا انجام  ۲۰۱4واپس شده اند. همچنین در مطالعه ای که در سال مند و دل درصد مصرف کنندگان در هر کشور بیان کردند که نسبت به محیط زيست عالقه 5۰
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است به خاطر  دهتمايل مصرف کننمسئولند. اين افراد بیان کردند که رفتارشان را که شامل  زيست درصد افراد معتقد بودند که در برابر محیط ۸4شد، نتايج نشان داد که 

 (. ۷۱۲۰، ۹مسائل محیطی اصالح کرده اند ) پولونسکی

دارد که  مصرف کنندگان از آن جهت اهمیت تمايلمصرف کنندگان که مهمترين حلقه يک سیستم اقتصادی هستند ضروری به نظر می رسد. شناخت  تمايلبررسی 

 (. ۱3۹۲ ن،همکارا يند تولید تا مصرف می تواند راهگشا باشد )کوچکی وآافزايش کارايی فر همچنین و ابعاد شناختی، عاطفی و رفتاریدر تنظیم 

سالیانه ضررهای مادی و غیرمادی زيادی از ناديده گرفتن اهمیت و نقش تمايل مصرف  شهر تهران سبز دراز طرفی شرکت های ايرانی فعال در حوزه تولید محصوالت 

میم نقطه ضعف اساسی و چالشی برخورد شده و تصدر سطوح مختلف خود متحمل شده اند و به همین دلیل با اين مسئله به چشم يک  سبزکنندگان برای محصوالت 

چالش گرفته شده است. مرور مطالعات و پژوهش  به انجام يک پژوهش علمی و پژوهشی جهت آسیب شناسی موضوع فوق و ارائه راهکارهای علمی جهت حل اين

ودن علمی و پژوهشی، مؤيد اين نکته هستند که بدلیل تازگی و گسترده ب های مرتبط با موضوع از منابع مختلف نظیر دانشگاه ها و مراکز تهیه و تدارک کننده منابع

پژوهش های انجام شده درباره اين موضوع اندک است، ولی پژوهش های نسبتا مشابه يافت می شود که می توان گفت که چون بحث  در شهر تهران سبزمحصوالت 

ی و مانند بسیاری از مباحث ديگر در حیطه کاری علوم انسان سبزمصرف کنندگان برای محصوالت  و تمايل ابعاد شناختی، عاطفی و رفتاریهای مربوط به بررسی 

ر زمان و مکان مشخص داجتماعی قرار دارند لذا در هر کدام از آنها با تفاوت ها و شباهت هايی، بررسی هايی در مورد موضوع صورت گرفته و نتايج مربوط نیز در 

با نتايجی که از پژوهش فوق به دست می آيد نقطه مثبتی جهت گسترش محصوالت سبز و تمايل مصرف کنندگان به ر گرفته است. اين پژوهش مورد استفاده قرا

 استفاده از اين محصوالت خواهیم بود.

جی آمیخته بازاريابی فاده از نقش میانتاثیر ابعاد شناختی، عاطفی و رفتاری بر تمايل مصرف کننده محصوالت سبز با استلذا در اين تحقیق درصدد هستیم به بررسی 

 بپردازيم. مصرف کنندگان محصوالت سبز 

 

 مبانی نظری.2

نند مبلغ يت می کامروزه بسیاری از مصرف کنندگان اين آمادگی را دارند که برای حمايت واقعی از محیط زيست برای محصوالتی که استانداردهای محیطی را رعا

ی شان مديريت و تصمیمات بازارياببیشتری پرداخت کنند. همزمان شرکت ها که به دنبال راهی برای باقی ماندن در رقابت بودند، اين موضوعات جديد و مهم را وارد 

اريابی، تولید اين لید و بازکردند. اخیرا به رابطه میان رفتار مصرف کننده، بازاريابی و محیط زيست توجه زيادی می شود. هم چنین در ايران به دلیل وجود مشکالت تو

گان با محصوالت ارگانیک و دلیل ديگر قیمت باالتر اين محصوالت در محصوالت با ريسک بااليی همراه است که يکی از اين داليل عدم آشنايی مصرف کنند

تیجه افزايش قیمت ن مقايسه با محصوالت مشابه غیرارگانیک است. به عبارت ديگر نحوه تولید محصوالت ارگانیک ممکن است منجر به افزايش هزينه های تولید و در

ند به منظور استفاده از اين نوع محصوالت، هزينه باالتری را نسبت به محصوالت معمولی پرداخت نمايند تمام شده اين محصوالت گردد و مصرف کنندگان مجبور باش

 .(۱3۹۱)صباغی و محمدی، 

 محصوالت سبز 1.2

ويی در مصرف ج محصول سبز به محصولی اطالق می شود که در تالش است تا به حفاظت و يا حتی بهبود محیط طبیعی بپردازد و اين کار را به طرقی چون صرفه

بیعی را ط ع و کاهش يا حذف عناصر سمی، آالينده و زائد انجام می دهد . محصوالت سبز يا سازگار با محیط زيست، بايد به نحوی موثر بهره وری منابعبانرژی يا منا

در حقیقت واژه (. ۹۱۲۰ همکاران،و  ۱۰یعی بپردازند ) آتمنافزايش داده منطبق بر مدل های زيست محیطی و بازيافت محصوالت باشند و به استفاده مجدد از سرمايه طب

بز بمانند ) س سبز برای محصوالتی به کار می رود که نسبت به محصوالت مشابه خود تاثیرات مخرب کمتری بر محیط زيست داشته و در تمام طول دوره عمر خود

 چنین می توان بر شمرد:عموما ويژگی های سبز و پايدار محصوالت و خدمات را (. 5۱۲۰ ،۱۱کامن

   . برای ارزای نیاز واقعی بشر طراحی شده باشند 

 . برای سالمت بشر ضرر نداشته باشند 
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  . در تمام طول دوره عمر خود سبز باشند 

قابل بازيافت باشد،  قابل استفاده مجدد ومطلوب است محصول سبز از نظر انرژی بازده مناسبی داشته باشد، آلوده کننده نباشد، به آسانی قابل تعمیر باشد، بادوام باشد، 

ودن محصول فراهم زيست ب بسته بندی را حداقل سازد، از منابع تجديدپذير تولید شده باشد، اطالعات کافی را از طريق بسته بندی، عاليم و نشانه های دوستدار محیط

آتمن معتقد است که مصرف کنندگان از (. ۱3۹۸ ،تندکارولید استفاده نشده باشد )سازد، روی حیوانات آزمايش نشده باشد، از کودکان و نیروی کار اجباری در ت

رد مناسب، المت، عملکمحصوالت سبز يا سازگار با محیط زيست، حداقل انتظار يکی از پنج مزيت عمده زير را دارند : کارايی و اثربخش بودن هزينه ها، ايمنی و س

 (. ۲۰۱۹ همکاران،) آتمن و ذهنی و در نهايت مزايای جانبی  نمادسازی

 در زير به توصیف هر يک از مزايای فوق الذکر می پردازيم :

رژی قیمت های باالی حامل های ان کارايی و اثربخش بودن هزينه ها . مهم ترين مزيت بسیاری از محصوالت سبز، کارايی بالقوه شان در مصرف انرژی و منابع است .

 لیاتی جهت دريافت مبالغ بیشتر از مشتريان پر مصرف موجب شده است تا مصرف کنندگانی که حساسیت بااليی نسبت به کنترلدر سراسر جهان و وجود قوانین ما

ن های خچال ها و ماشیهزينه های خود دارند، به منظور دستیابی به صرفه جويی بلندمدت در هزينه هايشان، اقدام به خريد محصوالت سبز کنند . به عنوان نمونه ي

 (.5۱۲۰ ،۱۲درصد کمتر از مدل های غیر سبز خود انرژی مصرف می کنند ) تان ۲5و  ۱۰به ترتیب  "انرژی استار  "فشويی دارای گواهینامه سبز ظر

 بعد عاطفی 2.2

و مواجه شدن  گريبان شوند. تغییراغلب اوقات شتاب زندگی روزمره باعث شتاب زدگی افراد می شود. آن ها را مجبور می کند با موقعیت های پريشان کننده دست به 

شتری را فکار طراحی شده بیبا موقعیت های مبهم و عدم توانايی پیش بینی آنها اضطراب بااليی را در آنها ايجاد می کند. اغلب افراد دارای اضطراب اجتماعی باال، ا

طراحی شده کمتری را درباره بهبود عملکردشان در موقعیت گزارش می کنند.  درباره پنهان کردن حالت اضطراب شان يا اجتناب از موقیت های استرس آمیز و افکار

به طور معمول انسان ها (. ۱۱۲۰، ۱3همچنین افراد دارای اضطراب اجتماعی باال خاطرات زندگی مثبت کمتر و افکار خودارزيابانه کمتری را گزارش می دهند )استوپارد

ا و فشارهای محیطی، اختالل های روانی و رفتاری و حتی معلولیت های جسمی، عکس العمل های متفاوتی نشان می عاطفی، محدوديت ه -مشکالت هیجانی  در برابر

 (.۲۰۰۱، ۱4)اتکینسون و هیلگارد دهند

 بعد شناختی 3.2

رابطه با ديگران ايجاد می  رشناختی که افراد با آن دست به گريبان هستند شامل اعتماد به نفس پايین و خودارزيابی منفی هستند. به واسطه ناتوانی هايی که در فرد د بعد

نشان داد که بین ( ۱3۹5ج پژوهش يزدخواستی )نتاي(. ۱5۲۰، ۱5کند، بر روی اعتماد به نفس، خودپنداره و ديگر ويژگی های شخصیتی تاثیر می گذارد )رايف و سینگر

و  (ت به خودش نسبعزت نفس تفاوت معنی داری وجود دارد. به اين ترتیب که عزت نفس يکی از ابعاد هیجانی رشد است که از عواملی مانند خودپنداره )يعنی نگر

از  از عواملی است که خود تحت تاثیر قضاوت فرد ر می پذيرد. خودکارآمدیتاثی (خود کارآمدی )يعنی برآورد فرد نسبت به توانايی انجام فعالیت های مختلف

 (. ۱3۹6دستاوردها و مقايسه دستاوردهای خود با ديگران قرار دارد )محمودی راد و همکاران، 

 بعد رفتاری 4.2

ايگزين کمتر ين واژه ی جزمانی که فرد احساس کند ممکن است روی واژه های خاصی گیر کند، اغلب از واژه ای ديگر با معنای مشابه، استفاده می کند. بیشتر وقتها ا

زی که می فراد چیزی می گويند که با آن چیبا موضوع تناسب دارد و ممکن است اين استنباط را تقويت کند که او برای برقراری ارتباط موثر توانايی ندارد. گاهی ا

 (. ۱3۹5خواستند بگويند، کامال متفاوت است ) پور غريب، 

 مسئولیت اجتماعی مصرف کننده 5.2

با نگرانی  ای موسسات، کمیسیون اروپايی برگ سبزی را منتشر کرد که مسئولیت اجتماعی را اين طور تعريف می کرد: مفهومی که به وسیله ی آن شرکته در میان همه

(. ۲۰۰۱ ،وپايیع ارهای اجتماعی و زيست محیطی در فعالیت های کسب و کارشان و برخوردشان با ذينفعانشان در کارهای داوطلبانه درگیر می شوند )کمیسیون جوام

دگی نیروی رکت در حالی که کیفیت زنمسئولیت اجتماعی در کسب و کار، تعهدی است مداوم و مستمر جهت اخالقی رفتار کردن و کمک به پیشرفت اقتصادی ش
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 ۱6توسط الیور شلدون ۱۹۲4مسئولیت اجتماعی سازمان ها در سال  مفهوم(. ۸۹۱3زاده،  کار، خانواده ی آنها و به همان اندازه جوامع بزرگتر باالتر رود )صنوبر و مهدی

، بیش از ۲۰۰6امبر دانشمند انگلیسی پس از بررسی سازمان های آمريکايی مطرح شد. برطبق نظر سنجی اداره ملی آمار و اداره ی ملی حفاظت از محیط زيست در نو

کوچک و متوسط دارای  درصد موسسات ۸۰درصد از تعداد کلی موسسات را شامل می شده است. بیش از  ۹۹میلیون موسسه کوچک و متوسط وجود داشته که  ۲۹

رهبران تجاری شرکت های چند ملیتی از  ۱۹۸6درصد آلودگی کلی در کشور چین را شامل می شود. در سال  6۰مشکالت آلودگی محصوالت صنعتی می باشند که 

تماعی ود تا استانداردهايی را برای مسئولیت اجیس همديگر را مالقات و توافق کردند که تابستان هر سال اين جلسات برگزار شئاروپا، ژاپن و شمال آمريکا در سو

شبکه همیاری های اجتماعی آمريکا  صاحبان شرکت های کوچک در اياالت متحده ۱۹۸۷سازمان ها که آن را اصولی برای تجارت می نامیدند، تدوين کنند. در سال 

شرکت برتر فورچون و کمپانی های کوچکتر امريکايی، گروه  5۰۰، ۱۹۹۲سال  را آغاز کردند که استانداردهای خود را برای مسئولیت اجتماعی گسترش دهند. در

را به عنوان سال مسئولیت اجتماعی  ۲۰۰5همچنین در يک حرکت سیاسی مهم، سال (. ۱3۹۱تجارت برای مسئولیت اجتماعی را تشکیل دادند )نصر اصفهانی و فغانی، 

عالوه بر اين، اعضای اتحاديه، خود، گام های بلندی در تاکید بر اين موضوع و ترويج آن برداشتند. به طور شرکت های کشورهای اتحاديه اروپا نام گذاری کردند. 

مسئولیت اجتماعی شرکتها را رسما معرفی کرد. همین طور فرانسه شرکت ها را ملزم کرد اثرات  مثال، دولت انگلیس در داخل دپارتمان تجارت و صنعت، نماينده

قررات م یطی فعالیت های خود را در برنامه ساالنه مندرج کنند. هلند نیز با حمايت از طرح های مالی برای شرکت های بزرگ، در حال تطابق بااجتماعی و زيست مح

است. در اهمیت  دهشسازمان توسعه صنعتی ملل متحد است و يا دولت دانمارک که مرکز مطالعاتی کپنهاگ را پايه گذاری کرده و بر روی مسئولیت اجتماعی متمرکز 

ی کشور،  ايهماين موضوع برای شرکتهای ايرانی گفته مرتضی بهشتی دبیر کنفدراسیون صنعت کشور، را نقل می کنیم: با توجه به رشد بخش خصوصی و بازار سر

ی ای ايرانی نهادينه شود. بخش خصوصشرکت ها بايد دارای مجموعه ای از ضوابط کاری اخالقی و اجتماعی باشند. مسئولیت اجتماعی شرکتی بايد در شرکت ه

ايد شرکت ها را به بنسبت به اين نقش خود آگاه شود تا ما شرکت های پايداری داشته باشیم. بدين شکل مسئولیت اجتماعی برای شرکتها يک وظیفه و تعهد است و ن

چون سازمانها و شرکتها تاثیر عمده ای بر سیستم اجتماعی دارند، بنابراين فعالیت آنها بايد به گونه ای باشد که اثرات (. ۱3۹۷دلیل انجام وظیفه تشويق کرد؟ )امیدوار، 

عه دت جاماسته های درازممثبت حاصل از آن را به حداکثر برسانند و اثرات منفی را به حداقل کاهش دهند و به عنوان تاثیرگذارترين عضو جامعه، نگران نیازها و خو

 .(۱3۹۸باشند و در جهت رفع معضالت آنها بکوشند )کاوسی و چاوش باشی، 

 کیفیت درک شده 6.2

در بین تمام تداعی .۱ کیفیت ادراک شده، نوعی تداعی ذهنی، است که به سطح باالتری رسیده است و به شرايط و چگونگی دارايی های نام تجاری، می پردازد، زيرا :

در اغلب موارد، کیفیت ادراک شده، اگر نخواهیم .۲های نام تجاری، فقط کیفیت ادراک شده است که به عنوان نیروی محرکه عملکرد مالی در نظر گرفته می شود. . 

ر وجوهی که نحوه ادراک نام تجاری را تشريح می . کیفیت ادراک شده، با ديگ3بگويیم اصلی ترين نیرو، حداقل، يک نیروی اصلی برای هر کسب و کاری، است.

قضاوت مصرف کننده »کیفیت ادراک شده را به اين صورت تعريف می کند:  (۲۰۰۸) ۱۸. زيتامل(۲۰۱۱، ۱۷)آکر کنند مرتبط است و آن ها را به حرکت در می آورد

ط مصرف کننده و پس از تجربه کردن نام تجاری، انجام می شود، نه به اين ارزيابی های درونی درباره کیفیت محصول، توس«. در مورد برتری کلی يک محصول 

  (.۲۰۱۱، ۱۹دونتو و )يو وسیله مديران و متخصصان

 آمیخته بازاریابی 7.2

گشت. مدل آمیخته  معروف 4Pدنبال شد و به  ۲۱معرفی شد. مدل بوردن توسط جرومی مک کارتی ۲۰به وسیله نیل بوردن ۱۹5۰آمیخته بازاريابی برای اولین بار در دهه 

شناسند، ابزاری توانمند است که می تواند به بازاريابان در تعريف استراتژی های بازاريابی کمک کند. بازاريابان با اين ابزار  یم  4Pم بازاريابی که بسیاری آن را با نا

رد ابی از آن دسته عواملی است که در کنترل مديريت است و می توان ادعا ککنند. آمیخته بازاري برای تعیین پاسخ های مناسب به بخش های موردنظر بازار استفاده می

به عنوان يک اصل مورد  4P در متون مختلف بازاريابی مفهوم(. ۲۰۰۷، ۲۲) بنت شود که اکثر برنامه ها و تصمیمات بازاريابی براساس يکی از اين چهار زمینه اتخاذ می
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است. آمیخته بازاريابی بر مدل ها و روشهای سنتی مديريت بازار مانند روش  ۲6و مکان ۲5، ترفیع ۲4، قیمت ۲3واژه محصول 4مخفف  4Pپذيرش واقع شده است 

در کنار ساير روشهای سیستمی و نیز تئوری پارامتر که توسط دانشگاه کپنهاگ در اروپا توسعه يافت، غلبه کرد و روشهای جديد مانند  ۲۷کارکردگرای پويای آلدرسون

حفظ   4Pبل اديدگاه وظیفه ای و ديدگاه جغرافیايی نیز با چنین سرنوشتی مواجه شدند. تنها تعداد کمی از اين مدل ها توانسته اند بقای خود را در مق ديدگاه محصولی،

برنامه  مديران بازاريابی بايد يک آمیخته بازاريابی نمايانگر فعالیتهای اساسی مديران بازاريابی است. پس از انتخاب يک بازار هدف،(. ۲۰۰3، ۲۸) الزر و کولی کنند

يع تشکیل می شود. اينها زسیستماتیک برای فروش به مشتريان و ايجاد روابط بلندمدت تدوين کنند. برنامه بازاريابی از تصمیماتی راجع به محصول، قیمت، ترفیع و تو

 .ودآوری، منابع شرکت را به آنها تخصیص می دهندمهمترين نوع بخشهايی هستند که مديران بازاريابی برای رسیدن به اهداف فروش و س

لید واز نظر تاريخی اين تصور وجود داشته است که محصول خوب خودش فروش می رود. در دنیای پررقابت امروز که بازارها شاهد رقابت شديدی بین تمحصول: 

ین حمايت از مشتريان نیز، مشکالت را برای تولید کنندگان محصوالت بی کنندگان و فروشندگان مختلف است، محصول بد چندان مفهومی ندارد و به عالوه قوان

بیشتر ناظر بر میزان تطابق بین محصول و ويژگیهايش با نیازها و خواستهای مشتری است. به هر صورت منظور « محصول » کیفیت بیش از پیش می کند. در اينجا عامل 

 .(۲۰۰5یهای فیزيکی و کارکردی محصول است )بوردن، از محصول در آمیخته ی بازاريابی آن بخش از ويژگ

ی بازاريابی  هدر اينجا می توان پیرامون استراتژيهای قیمت گذاری محصول صحبت کرد. عمر رقابت بر سر قیمت، به اندازه ی عمر بشر است و نقش اين آمیختقیمت: 

قیمت  در بازاريابی بدين شرح است: استراتژی قیمت گذاری، پیشنهاد« قیمت» یرامون آمیخته ی را نمی توان به هیچ وجه انکار کرد. برخی از نمونه های تصمیم گیری پ

 .(۱3۹۸) آزادی،  خرده فروشی، قیمت عمده فروشی، انعطاف پذيری قیمت

کست امل کلیدی در موفقیت يا شهمان طور که از نامش پیداست، توزيع رساندن محصول به مشتری در نقاط مختلف است و سیستمهای توزيع می تواند عتوزيع: 

 (.۱3۹۸)آزادی،  محصول و به تبعیت از آن شرکت و سازمان باشد

رتباط با مشتری صورت اشايد در بین آمیخته های بازاريابی ترفیع، در نگاه اول درک مفهومش مشکل تر باشد. ترفیع آن دسته از اقداماتی است که به منظور ايجاد ترفیع: 

رفیعی ی سر به سری در اقدامات ت می گیرد. اين ارتباط به منظور ايجاد احساس و ادراک مثبت در مشتريان هدف صورت می گیرد. بايد دقت داشت که تحلیل نقطه

است: تبلیغات،  ن شرحشرکت همچنین بررسی میزان ارزش مشتری هايی که پس از برنامه های ترفیع به وجود می آيند، اهمیت خاصی دارد. برخی از اقدامات ترفیع بدي

 .(۲۰۰۹، ۲۹فروش شخصی و نیروهای فروش ) برونر

 تمایل مصرف کننده 8.2

ريد مصرف کننده چیزی بیشتر از خ تمايلمصرف کننده، چگونگی خريد کاالها و خدمات توسط افراد می باشد، اما در واقع  تمايلتصور عمومی بر اين است که 

و خالص  رفاکتساب، مصمصرف کننده را به طور کلی چنین تعريف می نمايند: تصمیم نهايی مصرف کننده با توجه به  تمايلکاالها و خدمات توسط افراد است. 

 .(۲۰۱۱، 3۰اينیس مای و )هوير شدن از کاالها، خدمات، زمان و نظرات بخشهای مختلف تصمیم گیری در يک دوره زمانی می باشد

 

 .بررسی پیشینه ی تحقیق3

معموال نقدی از دانش موجود درباره موضوع پژوهشی است. اين بررسی اگر بدرستی صورت گیرد به بیان مسئله کمک می کند و يافته های  تحقیقبررسی پیشینه ی 

اجتناب از قات قبلی، یتحقیق را به پژوهش های قبلی متصل می سازد. بررسی پیشینه ی تحقیق به تعريف و تحديد مسئله، قرار دادن يافته های تحقیق در چارچوب تحق

 .اندازه گیری دقیق تر کمک می کند دوباره کاری و انتخاب روش ها و ابزار

 پیشینه داخلی

                                                             
23 Product 
24 Price 
25 Promotion 
26 Place 
27 Alderson 
28 Laser and Cooli 
29 Brunner 
30 Hoyer & Mae Innis 
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ه هدف بیان داشتند ک "مصرف کننده سبز )حامی محیط زيست( تمايلو  عاطفی، شناختیرابطه میان عوامل "، در تحقیق خود با عنوان (۱3۹۸محمديان و ختايی )-۱

مصرف کننده سبز( حامی محیط زيست در شهر تهران است. بعد از آزمون فرضیه ها، اين عوامل و ) تمايلو  عاطفی، شناختیاين پژوهش بررسی رابطه میان عوامل 

ا درگیری ست محیطی و ابعاد رفتاری مصرف کننده سبز بابعاد رفتاری از نظر اهمیت اولويت بندی شدند. شواهدی مبنی بر رابطه مستقیم قوی تری میان نگرش های زي

 ذهنی باال نسبت به مصرف کننده سبز با درگیری ذهنی پايین يافت نشده است.

 بیان نمودند که نگرانی سال های اخیر در مورد محیط "مصرف کننده تمايلاثر ابزارهای بازاريابی سبز بر روی "، در تحقیقی با عنوان (۱3۹۷دل افروز و همکاران )-۲

ر روی کره ی زمین زيست در همه ابعاد و حوزه ها مشاهده می شود. اين موضوع که منابع محدود ما دچار آسیب شده است و ادامه اين روند آينده حیات بشر را ب

مصرف کنندگان  ايلتمچاره ای بینديشند. در اين تحقیق تأثیر ابزارهای بازاريابی سبز بر روی مختل خواهد کرد، مسئوالن و متفکران را بر آن داشته تا در اين زمینه 

و برچسب زيستی می  یمورد بررسی قرار می گیرد. ابزارهای بازاريابی سبز که در اين تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است؛ شامل تبلیغات زيستی، نام تجاری زيست

ابزارها به تفکیک مورد بررسی قرار گرفته است. روش نمونه گیری به صورت خوشه ای در دسترس )غیر احتمالی( می باشد. در اين روش  باشد. تأثیر هر کدام از اين

ای نجیره های ز شهر تهران به چهار بخش شمال، جنوب، شرق و غرب تقسیم بندی شده است که ما قسمت شمال و غرب در نظر گرفته و پرسشنامه ها را در فروشگاه

نفر بوده است و تجزيه و تحلیل اطالعات به وسیله آزمون همبستگی اسپرمن و رگرسیون چندگانه می باشد.  3۸4اين نواحی توزيع نموده ايم. اندازه نمونه طبق فرمول 

 دارد. مصرف کننده و نام تجاری کمترين اثر را تمايلنتايج نشان می دهد که تبلیغات زيستی بیشترين اثر را بر روی 

مصرف  مطالعه موردی: مصرف کنندگان خانگی المپ کم مصرف کنندگان تمايلتأثیر بازاريابی سبز بر فرآيند "، در تحقیقی با عنوان (۱3۹۷رمضانیان و همکاران )-3

ران لمی پديدار شده که پژوهشگبیان کردند که در سال های اخیر نگرانی های فزاينده ای نسبت به محیط زيست در بین صاحب نظران همه حوزه های ع "شهر رشت

ان پژوهش های يابی با عنوو متخصصان بازاريابی نیز از اين دغدغه فارغ نبوده اند، منجر شده است. بازاريابی سبز به گونه ای که به پیدايش مفهوم جديدی از بازار

ز بر کار انجام شده است. اين پژوهش نیز با هدف بررسی تأثیر بازاريابی سب زيادی به منظور بررسی مزايای اين پديده نوين بازاريابی و عناصر آمیخته آن بر کسب و

 یمصرف کنندگان خانگی المپ کم مصرف انجام گرفته است. جامعه آماری اين پژوهش خانوارهای شهر رشت بود که از اين جامعه به روش نمونه گیر تمايلفرآيند 

نفر متشکل از افراد تصمیم گیر خانوار برای خريد اين کاالی سبز انتخاب شد. پس از جمع آوری داده ها با  4۰۰خوشه ای، در سه منطقه شهرداری، نمونه ای به حجم 

ه يک مدل معادالت ساختاری شده است. در پايان مشخص شد، بین هر يک از عناصر ئاستفاده از مصاحبه و توزيع پرسشنامه، برای اندازه گیری متغیرها، اقدام به ارا

 مصرف کنندگان، رابطه مثبت معناداری وجود دارد؛ همچنین مشخص شد بین عناصر بازاريابی سبز روابط معناداری وجود دارد. تمايلبازاريابی سبز و فرآيند 

صیفی و از انجام داد، روش انجام اين تحقیق تو "خته بازاريابی بر ترجیح مشتريان در انتخاب يک شرکت بیمهبررسی تاثیر آمی"پژوهشی با هدف  ،(۱3۹۸آزادی )-4

شتريان در انتخاب بر ترجیح منوع پیمايشی و جامعه آماری آن کلیه مشتريان خدمات بیمه ای در تهران است . نتايج اين تحقیق نشان می دهد که عوامل آمیخته بازاريابی 

رين تأثیر يند ، مکان و شواهد فیزيکی و ارتقا و آموزش به ترتیب بیشتآت بیمه تاثیر دارد و نیز اينکه اين عوامل مدت زمان ، نیروی انسانی ،خدمت ، قیمت، فريک شرک

 .را بر ترجیحات مشتريان در انتخاب يک شرکت بیمه دارد

انجام دادند . هدف اين پژوهش جلب توجه به سمت  "مد عناصر آمیخته بازاريابی در صنعت بیمهآکارمطالعه تجربی "پژوهشی با عنوان  ،(۱3۹6و همکاران )سلطانی -5

ه بندی شده همیت دستاهمیت عناصر آمیخته بازاريابی در ايجاد درآمد حق بیمه و حجم کسب و کار در صنعت بیمه می باشد . به ويژه اين مقاله به دنبال توصیف ا

 ديابی مورد نظر می باشد : تبلیغات تجاری ، فروش شخصی ، پیشبرد فروش ، تبلیغ و روابط عمومی ، حمايت مالی و بازاريابی مستقیم در بهبوعنصر ارتباط آمیخته بازار

می کند اطالعات  کمد از عناصر آمیخته بازاريابی به شما کمآارائه خدمات سازمان های بیمه قابل تحسیت تصور می شود . اين مقاله توصیه می کند که استفاده کار

 را فراهم آوريد ، آگاهی بیشتر ايجاد کنید ، ادراکات و ديدگاه را تغییر دهید ، تصوير صنعت و وفاداری برند را ايجاد کنید . 

 دند . اين پژوهش ، در میانانجام دا "تحلیل تاثیر ادراک مشتريان از آمیخته بازاريابی بر ارزش نام و نشان تجاری"پژوهشی با هدف  ،(۱3۹5) و همکاراندعايی -6

ادفی توزيع و یری غیر تصمشتريان محصوالت غذايی رضوی انجام شده و بدلیل نامحدود بودن جامعه مورد نظر ) قابل شمارش نبودن مشتريان ( و با استفاده از نمونه گ

خته بازاريابی بر ارزش نام و نشان تجاری محصوالت رضوی تاثیر بسزايی جمع آوری شده است . بر اساس نتايج حاصل از تجزيه و تحلیل داده ها، ادراک مشتری از آمی

ه طوری که ا می کنند ، بدارد . همچنین ، ويژگی های خريد مشتری نقش واسطی را در تاثیر گذاری ادراک مشتری از آمیخته بازاريابی بر ارزش نام و نشان تجاری ايف

اری محصوالت رضوی تايید شد . لذا می توان نتیجه گرفت که چنانچه شرکت ها مديريت اثر بخشی را بر عناصر اين تاثیر گذاری بر عناصر ارزش نام و نشان تج

 . هد يافتآمیخته بازاريابی خود داشته باشند ، مشتريان بیشتری را جذب خواهند کرد و در نتیجه ، ارزش نام و نشان تجاری اين محصوالت افزايش خوا
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بررسی تاثیر آمیخته بازاريابی بر تصمیم خريد سبز مصرف کنندگان )مصرف کنندگان محصوالت " با عنوانتحقیقی  ،(۱3۹5ياری بوزجانی )و  رعنايی کرد شولی -۷

د سبز مصرف ييافته های اين پژوهش حاکی از آن است هريک از عناصر آمیخته بازاريابی )محصول، قیمت، توزيع، ترفیع( بر خربه پژوهش پیرداختند.  لبنی پگاه شیراز(

 کنندگان اثر مثبت معناداری دارند در حالی که محصول سبز بر خريد سبز مصرف کنندگان دارای تاثیر منفی و غیرمعناداری است.

 "و شهرت سازمانی )مورد مطالعه: شرکت ايران خودرو( مصرف کننده بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی"با عنوان  تحقیقیدر  ،(۱3۹5نصراصفهانی و فغانی )-۸

استفاده شده بود و پرسشنامه ( ۲۰۰۷دريافتند که مسئولیت پذيری اجتماعی در شهرت سازمانی تاثیر مستقیم دارد. در اين مقاله برای شهرت سازمانی از پرسشنامه هلم )

نفر از دانشجويان کارشناسی ارشد دانشگاه اصفهان بودند. تناسب  ۸۰ت. نمونه آماری واقعی اين تحقیق بوده اس( ۲۰۰۸مسئولیت اجتماعی بر گرفته از پرسشنامه ويگلو )

تحلیل شدند. ضريب همبستگی پیرسون  AMOS و SPSS مدل ارائه شده با استفاده از شاخص های برازش مورد تايید قرار گرفته است. داده ها با استفاده از نرم افزار

 .بیانگر وجود رابطه معنادار بین مسئولیت اجتماعی و شهرت سازمانی در شرکت ايران خودرو بوده است ۰.۰3در سطح معناداری 

پرداختند. اين مقاله  "در نوآوری در بنگاه ها: ديدگاه مبتنی بر منابعمصرف کننده بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی " تحقیقی با عنوان به ،(۱3۹۷مهلوجی و همکاران )-۹

ران ی عمیق با مديطی يک سال و در دو مرحله در صنعت فوالد ايران انجام شده است. روش مطالعه در هر دو مرحله کیفی بوده است. مرحله نخست شامل مصاحبه ها

ئت مديران مورد مصاحبه مديرعامالن شرکتها يا اعضای هی صنعت فوالد می باشد؛ که هدف آن تعیین ارتباط ديدگاه مبتنی بر منابع سازمان و نوآوری سازمانی است.

ی بنگاه که مسئولیت اجتماعمديره سازمانها، مديران فناوری و مديران خط تولید و عملیات بودند. از مصاحبه های مرحله نخست به همراه مرور ادبیات، چنین برمی آيد 

تاثیر عظیمی بر نوآوری در اين صنعت داشته است. در مرحله دوم، به بررسی تعامالت پويا میان  - ۱3۷6تا سال  ۱36۸از سال  -سال  ۸در صنعت فوالد ايران در طی 

تماعی به لیت اجمسئولیت اجتماعی بنگاه، يادگیری سازمانی و نوآوری سازمانی پرداخته شده است. از نتايج حاصل از اين مرحله مشخص شد که راهبردهای مسئو

 .ی منتهی می شود، که به نوبه ی خود به نوآوری سازمانی می انجامدتوسعه توانمنديهای يادگیر

تگی پرداخت . روش تحقیق توصیفی از نوع همبس "تاثیر عناصر آمیخته بازاريابی بر ارزش ويژه برند در خدمات ورزشی"پژوهشی با عنوان  ،(۱3۹5)جاللی فراهانی  -۱۰

نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های قیمت ، ۲۹۲ری اين تحقیق ، مشتريان مرکز موج های آبی بودند که تعداد ابود. جامعه آم

به گام نشان داد که عناصر استفاده شد. نتايج رگرسیون گام ( ۲۰۱۱)و همکاران  و ارزش ويژه برند هنسلر( ۲۰۰۰) و همکارانتصوير مرکز خدماتی و ترويج فروش يو 

د تاثیر ندارد . بر اساس ه برنآمیخته بازاريابی ، ترويج فروش و تصوير مرکز بر ارزش ويژه برند تاثیر دارند. همچنین نتايج نشان داد که قیمت و تبلیغات بر ارزش ويژ

 . ای بازاريابی شان را بیشتر بر روی ترويج و ايجاد تصوير مرکز متمرکز کنندنتايج اين پژوهش ، مراکز خدمات ورزشی بايد برای ايجاد ارزش ويژه برند ، فعالیت ه

 پيشينه خارجی

موانع پذيرش محصوالت سبز در خصوص موانع پذيرش محصوالت سبز، عدم اطمینان مصرف کنندگان از "تحقیقی با عنوان ، (۹۱۲۰و همکاران ) 3۱آنگلو-۱

بیان شده است. اين محققین درآمد را عامل کلیدی در پذيرش و خريد محصوالت ارگانیک عنوان کردند.  "محصوالتمحصوالت ارگانیک مانع اصلی در پذيرش اين 

درصد محصوالت تولیدی نگران بودند؛ اما اکثريت شان فقط حاضر به پرداخت  ٪۷۲آنها همچنین در تحقیق خود بیان نمودند که اگر چه مصرف کنندگان از سالمت 

 ی محصوالت سبز بودند.هزينه اضافی برا 5

در  جتماعیابررسی عوامل تأثیرات اجتماعی، نگرانی های زيست محیطی، نگرانی از تصوير ذهنی و درک مسئولیت های "تحقیقی با عنوان ، (۲۰۲۰لی و همکاران )-۲

ی های زيست محیطی، نگرانی از تصوير ذهنی و درک يافته ها و نتايج اين محقق نشان می دهد که تأثیرات اجتماعی، نگران "رفتار خريد مصرف کنندگان جوان

آن عوامل  زيست محیطی و درک اهمیت به ترتیب بیشترين تأثیر را در رفتار خريد مصرف کنندگان جوان خواهد داشت. در حالی که نگرش اجتماعیمسئولیت های 

ه الت سبز عمومی، کلی، محصوالت تولید شده از بازيافت کاغذ، محصوالتی کمؤثری بر رفتار آنها نیستند. لی محصوالت سبز را به چند گروه تقسیم کرد: محصو

کننده های سازگار با محیط زيست، میوه ها و سبزيجات رشد يافته ارگانیکی و گازهای سازگار با ازن. همچنین در اين  روی حیوانات آزمايشی انجام می گیرد، پاک

 سال هستند ۲۰تا  ۱3تحقیق جامعه آماری جوانان 

ماکاتونی در تحقیق خود بیان کرد که سالمتی محصول، امنیت غذايی و  ،"تمايل مصرف کنندگان به خريد محصوالت سبز"تحقیقی با عنوان ، (۹۱۲۰) 3۲ماکاتونی-3

راد شده بز در بین افديگر ويژگی های محصوالت سبز از قبیل: ارزش غذايی، طعم و مزه، تازگی و ظاهر محصول از عواملی هستند که سبب پذيرش محصوالت س

 است.

                                                             
31 Angelo 
32 Macatoni 
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در  "چارچوب کلی تمايل مصرف کنندگان به خريد محصوالت سازگار با محیط زيست: مطالعه مقدماتی و نظارتی"خود با عنوان  پژوهشدر  ،(۱۸۲۰) 33وچی و ف-4

رزشی ارائه ا زمینه تمايل مصرف کنندگان در خريد از محصوالت سازگار با محیط زيست سه سابقه يعنی، دانش سازگار با محیط زيست، نفوذ فردی و جهت گیری

ه بین اين نگرش د که بررسی رابطشده به ارتباط قوی با نگرش نسبت به محصوالت سازگار با محیط زيست محصول را ضروری دانسته اند. آنها همچنین بیان داشته ان

ی باشد، در اين مقاله مو تمايل به خريد محصوالت سازگار با محیط زيست برای پر کردن شکافی که ادبیات بازاريابی سبز در بیان بنیان های نظری خود دارد ضروری 

تی اجتماعی، نظريه استدالل عمل، نظريه فرهنگی ابعاد هافستد و نظريه تجانس همچنین نظريه ای در اين زمینه به مديران ارائه شده است. اين نظريه شامل نظريه شناخ

 .خود تصوير می باشد

ه اين نتیجه ب "جنوبی رهمسئولیت اجتماعی ، اعتماد مصرف کننده و اعتبار شرکت: ديدگاه مصرف کنندگان ک"با عنوان  پژوهشیدر  ،(۷۲۰۱و همکاران ) 34پارک-5

ر اعتبار شرکت نشان نمی ب رسیدند که فعالیت های مسئولیتهای اقتصادی و حقوقی و اخالقی تاثیر مثبت بر اعتبار شرکت دارند ولی فعالیت های بشردوستانه تاثیر مثبت

بشردوستانه  قوقی و اخالقی بر اعتماد به درستی و فعالیت هایدهد. و همچنین مسئولیت های اقتصادی بر اعتماد به تخصص مصرف کننده تاثیر مثبت دارد. فعالیت های ح

نندگان گو. شرکت کاثر مثبت بر اعتماد به خیرخواهی اجتماعی دارند. داده های اين پژوهش در دو شهرستان بزرگ در کره جنوبی جمع آوری شده بود: سئول و دائ

 بودند.مصرف کننده به طور کلی  44۹دانش آموز کسب و کار و  ۱45شامل 

سئولیت دهد که عملکرد م نشان می "تاثیر مسئولیت اجتماعی بر اعتماد مصرف کننده مورد مطالعه غذاهای ارگانیک"با عنوان تحقیقی  ،(۸۱۲۰و همکاران ) 35يواتو-6

کنند که  گذاشت. نتايج همچنین پیشنهاد می اجتماعی بر اعتماد مصرف کننده تاثیر می گذارد و آن اعتماد در عوض بر فعالیت های بعدی مصرف کننده تاثیر خواهد

کسب و کار باشند.  یمتغیرهای میانجی بین عملکرد مسئولیت اجتماعی و عملکرد مالی شرکت ممکن است بهترين پشتیبانی کننده در مورد مسئولیت اجتماعی بنگاه ها

طالعاتی را انجام دادند. روش تحقیق شامل مصاحبه از طريق کامپیوتر و تلفن بود. که در شهر ايتالیا )میالن و فلورانس( م ۲برای آزمون فرضیات اين تحقیق، محققان در 

 نرم افزار ارائه می شود را دريافت می کند.  آنها مصاحبه شونده متن آماده شده ای را که توسط يک

کننده از طريق کیفیت درک شده ی محصوالت ارائه شده و رضايت  تاثیر مسئولیت اجتماعی بر اعتماد مصرف"با عنوان  پژوهشیدر  ،(۸۱۲۰) 36سويین و چومپیتاز-۷

نه آماری اين ودريافتند که درک مصرف کننده از فعالیت های مسئولیت اجتماعی تاثیر مثبتی بر اعتمادشان به شرکت به طور مستقیم و غیر مستقیم دارد. نم "مشتری

 ی بودند. نفر از مصرف کنندگان لوازم آرايش و لباس ورزش 6۱۸پژوهش 

 "تاثیر مسئولیت اجتماعی و اعتماد مصرف کننده بر بازسازی وفاداری بعد از عدم موفقیت خدمات و بازيابی خدمات"تحت عنوان  پژوهشیدر  ،(6۲۰۱) 3۷ال چوی و-۸

یدی در بازيابی خدمات لدريافتند که مسئولیت اجتماعی درک شده تاثیر قابل توجهی بر اعتماد و وفاداری مصرف کننده دارد و اعتماد مصرف کننده متغیر تعديل گر ک

جربه های کنندگان خواسته شد تا با ت ی لیسانس تجارت انجام شد. پرسشنامه محقق ساخته مورد استفاده قرار گرفت. از شرکت دانشجوی دوره 3۷۱است. تحقیق روی 

ماه گذشته پرسشنامه ها را پر کنند. از آنها خواسته شد تا نام شرکت و زمانی که عدم موفقیت خدمات رخ  ۱۲اخیر خود در مورد عدم موفقیت خدمات و بهبود آنها در 

ا اتفاق واقعی در مورد عدم موفقیت خدمات و تالش برای بهبود آن را بنويسند. در نمونه داده بود را به منظور افزايش دقت تحقیق بنويسند. همچنین از آنها خواسته شد ت

خدمات کابل، خدمات مالی، خدمات هواپیمايی، خدمات  سال بودند. انواع خدماتی که گزارش داده شد شامل رستورانهاء ۲5درصد مرد در حدود سنی  55.۲ آماری

بودند. تنوع خدمات به منظور توانمندسازی و افزايش استفاده از نتايج مورد انتظار بود. يک مدل معادله  (فروشان آنالينمسکن، و خرده فروشان )از جمله خرده 

 ساختاری برای آزمون فرضیات مورد استفاده قرار گرفت.

کننده و تصمیم خريد؛ مورد مطالعه: توسعه مالکیت تاثیر مسئولیت اجتماعی بر اعتماد مصرف "شان تحت عنوان  تحقیقدر  ،(5۲۰۱و همکاران ) 3۸پورنپراتانگ-۹

انه سازی و توسعه ی خ از پرسشنامه به منظور جمع آوری داده ها درباره تاثیر مسئولیت اجتماعی بر اعتماد مصرف کننده و تصمیم خريد در زمینه "مشترک در بانکوک

تايی لیکرت بوده است. برای آزمون فرضیات از رگرسیون خطی چندگانه استفاده شد. داده  5مالکیت مشترک استفاده کردند. طیف مورد استفاده در پرسشنامه طیف 

خريدار مالکیت مشترک برای زندگی شخصی و عاليق شخصی شان جمع آوری شد که به خريد محصوالت دوست دار محیط زيست عالقه مند  6۰۰های کمی از 

مالکیت مشترکی هستند که نگران موضوعات محیطی هستند و برای ساختن ساختمان های سبز انگیزه دارند. اين بوده اند. يکی از الزامات اين تحقیق توسعه دهندگان 

                                                             
33 Cheah & Phau 
34 Park 
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قوی با تصمیم خريد  تمطالعه دريافته است که مسئولیت اجتماعی سازمان ارتباط مثبت بسیار زيادی بر اعتماد مصرف کننده دارد و اعتماد مصرف کننده ارتباط مثب

ساختمان های سبز تشويق شوند. بنابراين پروژه ساخت ساختمان های سبز نه تنها منجر به ذخیره  افته های اين پژوهش، توسعه دهندگان بايد به ساختدارد. بر اساس ي

ر طراحی ساختمان های ز بانرژی می شود بلکه منجر به افزايش اعتماد مبتنی بر شناخت توسعه دهندگان خواهد شد. بنابراين، توسعه دهندگان مالکیت مشترک با تمرک

 سبز مزيت رقابتی در بازار مالکیت مشترک ايجاد می کنند. 

 "ارتباط گمشده ی بین مسئولیت اجتماعی و اعتماد مصرف کننده: مورد مطالعه محصوالت تجارت عادالنه" موضوعبا  پژوهشی ،(۹۱۲۰و همکاران ) 3۹ساندرو-۱۰

استفاده شد و مقیاسی که با ( ۲۰۰۱) هولبروک و وریھسوال بوده است. برای سنجش اعتماد، در ابتدا از مقیاس چاد 4۰بوده است. پرسشنامه مورد استفاده نیز شامل 

به دست آمده است. از مدل معادله ساختاری در نرم افزار لیزرل برای تجزيه و ( ۲۰۰۱و کندی و همکاران )( ۲۰۰۲سواالت هماهنگ بوده است از وانگ و سوهال )

دهد که ادراک مصرف کننده از مسئولیت اجتماعی و همچنین تجارت عادالنه همبستگی مثبت و قابل توجهی  ها استفاده شده است. نتايج حاصل نشان می تحلیل داده

 .تباط استی محصول در اربا اعتماد مصرف کننده دارد. و همچنین اعتماد نیز به طور موثر و مثبتی با وفاداری به برند و همچنین با توان پرداخت مصرف کننده برا

 

 نتیجه گیری و بررسی نقد ،.4

ر برآورده وافزايش آگاهی از رفتار سبز مصرف کنندگان به داليل زيست محیطی و تجاری مهم است. از ديدگاه زيست محیطی، کاهش اثرات منفی مصرف به منظ

 است. از ديدگاه تجاری و بازاريابی، گسترش تولیدات کم ضرر برای محیط زيست، ساختن برخی اهداف از طريق پیشبرد آن ها توسط ارتباطات بین المللی، ضروری

ی و سبک زندگی سبزتر، موثر نخواهد بود. همچنین از ديدگاه مصرف کننده، کاهش اثرات منفی زيست محیطی از طريق توجه ژبدون پذيرش مصرف کننده و تکنولو

  .(۲۰۱۰ همکاران،و  4۰والت معتبر زيست محیطی، به دست می آيد )نوردلندبیشتر به رفتار مصرف کننده در انتخاب و خريد محص

شیوه ای است که  د آن بهاقتصاد سبز عالوه بر تغییر در تولیدات، نیازمند ايجاد تغییراتی در نحوه مصرف است. اين امر مستلزم تعريف مجدد مصرف و سازماندهی مجد

ممکن می سازد. به هر حال همواره اعمال تغییرات واقعی در محصوالت با طرح سواالتی در خصوص مصرف بازيافت محصوالت، کاهش و حتی حذف ضايعات را 

ه باعث اصالح ست کآغاز می گردد. چرا که ايجاد تغییر، مستلزم توجه اساسی به مشتری نهايی و اهداف اصلی فعالیت های اقتصادی است. مسائل مربوط به مصرف ا

 (. ۲۰۱5 ،) میالنی محصوالت و قوانین می گردد

ی باال، حمل و نقل انرژ مصرف سبز می تواند برای افراد مختلف تعاريف گوناگونی داشته باشد. برای بعضی ها به معنای ذخیره انرژی، وسائل و دستگاه های با بازده

ن و مرتبط با مواد زائد پرخطر، مصرف و دفع مناسب محصوالت معیديگر دارند مانند شرکت در انجمن های  انبوه يا تقسیم رانندگی، بقیه تمايل به واکنش به طريق

سوال عمده پیرامون بازاريابی سبز اين است که چه چیزی باعث می شود مصرف کنندگان نگران و عالقمند  .سموم يا پاسخ به کار در تالش های ريشه ای و قانونگذاری

  .(۲۰۱۸همکاران، و  4۱ی ها و توجهات عمل کنند )کلمنباشند و چه چیزی سبب می گردد آن ها مبتنی بر اين نگران

اين مصرف (. ۸۱۲۰ ،4۲بونینی)مصرف کنندگان سبز تمايل به خريد محصوالت دوستدار محیط زيست دارند تا از تاثیر الگوهای مصرفی آن ها بر محیط زيست بکاهند 

ت. مسئله بیانگر وقوع مشکالتی جدی است که امنیت کره خاکی را به خطر انداخته اس کنندگان معتقدند که شرايط کنونی محیط زيست در حال بدتر شدن است و اين

ی است که الدر واقع مشتريان محصوالت دوستدار محیط زيست در تالش هستند تا رد پای انسان را در وقوع مشکالت زيست محیطی کم رنگ تر کنند. اين در ح

 (. ۲۱۲۰ ،43باورند که مشکالت زيست محیطی خود به خود حل می شوند )الروچ مشتريان محصوالت ناسازگار با محیط زيست بر اين

 مصرف کنندگان دوستدار محیط زيست عموما دارای ويژگی های زير هستند :

 مسائل زيست محیطی عمل می کنند. خصوص  در ساده های نگرانی از فراتر و کرده عالقه اظهار محیطی زيست مثبت راهکارهای به نسبت 

  يند بازيافت فراهم شودآمصرف خود را سازماندهی کرده و به گونه ای مصرف می کنند که موجبات تسهیل فرالگوی.  

 جدايی مصرف کننده از جامعه را نمی پذيرند و معتقدند مصرف کننده خود می تواند به عنوان تولید کنندگان جديد مطرح شود.  
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 سیستم های طبیعی را دارند.  جتماعی، کیفیت زندگی کاری و اصالحتمايل به احیايی اکوسیستم، گسترش و بهبود عدالت ا 

 ،ن، دور ريزی يندهای تولیدی محصول و رو به پايیآفر تاثیرات اين مشتريان تنها به مصرف نهايی محدود نمی شود بلکه در حرکتی آبشار گونه و رو به باال

 (. ۲۰۱5 ،محصول را در بر گیرد )میالنی

 نیازها و خواسته های بازار از اهمیت فراوانی برخوردار است، فولر خاطر نشان می سازد که تشخیص بخش های موجود در يک بازار سبز معموال از آن جا که آگاهی از

 (.۲۰۱۹ ،44از طريق ارزيابی و سنجش میزان تمايالت سبز مصرف کنندگان سبز انجام می شود ) فولر

 
 (2020و همکاران،  45چو فنگ مدل مفهومی تحقيق )شنگ - 1شکل 

 

 پیشنهادها.5

  ود. در حقیقت تمرکز شم، در تبلیغات اين محصوالت از شعارهايی مبنی بر ويژگی های سالمتی که دارند  سبزبه منظور تحريک افراد به خريد محصوالت

 فرهنگ سازی، تغییر باورها، ديدگاه ها و عادات مصرفی جامعه می تواند در نگرش افراد موثر باشد.

  ظر سنجی ن ،تغییر می دهد سبزو شاخص هايی در رابطه با معیارهای سالمتی که نگرش آنها را نسبت به محصوالت  عواملدر مصاحبه ای از افراد در مورد

 .شود و سپس بر روی عوامل مورد نظر، برنامه ريزی صورت پذيرد

  ر مکان آلودگی زيست محیطی به ويژه دبا بیان اثرات مضر آلودگی محیط زيست بر سالمتی و همچنین بیان هزينه های گزاف درمان بیماری های ناشی از

کار  نهای درمانی مثل درمانگاه ها و بیمارستان ها، به صورت تبلیغات، مصرف کنندگان را نسبت به ضرورت حفظ سالمتی خويش آگاه گردانیم. با اي

 يت می نمايند.آنها را تشويق به مصرف محصوالتی می نمايیم که با محیط زيست سازگارند و مسائل زيست محیطی را رعا

  و تاثیر آن بر سالمتی خويش و محیط زيستسبز برگزاری کارگاه های آموزشی در تمام رده های سنی در رابطه با اثرات استفاده از محصوالت. 

  عی .مو تاثیر آنها بر سالمتی انسان به وسیله وسايل ارتباط ج سبزارتقای نگرش و ادراک مثبت مصرف کنندگان نسبت به اهمیت محصوالت 

 .بازاريابان اين محصوالت، عالوه بر سالم بودن محصول به منافع شخصی مانند در دسترس بودن يا بومی بودن آن محصول بپردازند 

                                                             
44 Fuller 
45 Sheng-Fang Chou 
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  در مقايسه با همتاهای سنتی خود پرهزينه تر هستند و مصرف کننده ها فقط نمی خواهند به محیط زيست آسیب برسد. بنابراين،  سبزعموما، محصوالت

 همچون منافع سالمت، عطر، طعم، رنگ و غیره محصوالت خود داشته باشند. سبزمحصوالت  کیفیت درک شدهريان بايد تأکید بیشتری روی بازا

  در ايران مفهومی نسبتا جديد است و بازاريان بايد روی تمام جنبه های آن همچون نحوه پرورش با استفاده از روش های طبیعی،  سبزمفهوم محصوالت

 تی هم چون عدم وجود مواد و سموم شیمیايی در ترکیب آنها تأکید کنند.اطالعا

 راحی ط تولید کنندگان می توانند با طراحی بسته بندی خاص و قرار دادن جداول و نمودارهای سالمت و نشان دادن مزايای ويژه محصول خود و يا حتی

نار محصوالتی که مخصوص کودکان تولید شده به مزايای مثل بزرگ شدن، در ک تصاوير گرافیکی بر روی بسته بندی محصوالت به خصوص در رابطه با

 دوستانه محصول، مصرف کنندگان را با مزايا و فوايد محصول آشنا کنند و ايشان را تشويق به خريد محصول نمايند. بشرارزش 

  داعی کند باعث تحريک و جذب مصرف کنندگانی می شود با نام تجاری و لوگويی که سالمتی را ت سبزايجاد فروشگاه های خاص، مختص محصوالت

 که بیشتر به جنبه های سالمتی توجه می نمايند.

 یمديران بازاريابی شرکت های تولید کننده ی اين محصوالت از تبلیغات محیطی با محوريت ضررهايی که محصوالت غیر ارگانیک برای نسل های آت 

 دارند، استفاده کنند.

 

 منابع

ادراک شده و وفاداری برند  کیفیتبررسی تاثیر شخصیت برند بر قصد خريد مجدد از طريق (. ۱3۹5هاشم . قلی پور ، رحمت اهلل . بخشی زاده ، الهه . ) آقازاده ،-

 .۲۲-۱، (۱۱، شماره پیاپی )پژوهشی تحقیقات بازاريابی نوين . سال سوم ، شماره چهارم  -)مورد مطالعه : بیمه گذاران عمر شرکت بیمه سامان ( . فصلنامه علمی 

ماعی سیاستگذاری حکومت در ترويج مسئولیت اجت ترويج مسئولیت اجتماعی شرکت ها، تکمیل کننده و جايگزين سیاست ها و وظايف دولت(. ۱3۹۷امیدوار، ع.)-

 .۸۷-۹، ۲۱شرکتها. مسئولیت اجتماعی سازمان ها، 

ره ، چشم انداز مديريت، شما(تأثیر متغیرهای ارزشی بر تمايل به خريد محصوالت پاسخگوی )دوستدار محیطبررسی »، (۱3۹6بانوئی، غالمحسین سروری، عارف. )-

 .۹۸تا  ۸۱، صفحه ۱3۹۷، تابستان 3۱

ف کنندگان مصريند تصمیم گیری خريد مصرف کنندگان )مطالعه موردی : آبررسی تاثیر آمیخته بازاريابی سبز بر فر( . ۱3۹۸)ار باال جورشری، سیده هديه، کتند-

 .خانگی المپ کم مصرف شهر رشت(، پايان نامه کارشناسی ارشد، موسسه آموزش عالی ارس

، ۲پژوهش های کاربردی در مديريت ورزشی دوره  -، تاثیر عناصر منتخب آمیخته بازاريابی بر ارزش ويژه برند در خدمات ورزشی ( ۱3۹۲جاللی فراهانی ، مجید )-

 .(۲۰-۱۱ پیاپی 6) ۲شماره 

:  همطالع مورد –تحلیل تاثیر ادراک مشتريان از آمیخته بازاريابی بر ارزش نام و نشان تجاری (. ۱3۹3دعايی ، حبیب اله . کاظمی ، مصطفی حسینی رباط ، منصوره . )-

 .۱۰6 – ۹3پژوهشی(  -علمی ) ۲ شماره - نوين بازاريابی تحقیقات مديريت - رضوی غذايی مواد محصوالت

، بررسی تأثیر آمیخته بازاريابی سبز بر تصمیم خريد سبز مصرف کنندگان )مطالعه موردی: مصرف کنندگان (۱3۹۷کردشولی. بوزنجانی، احمد اله ياری. )رعنايی، -

 .۹۲-۱65(: 4پژوهشی تحقیقات بازاريابی نوين. سال دوم، شماره اول، شماره پیاپی ) –محصوالت لبنی شرکت پگاه در شهرستان شیراز(. فصلنامه علمی 

تحلیل تاثیر شخصیت برند بر فروش محصول از طريق ارزش ويژه برند ) با مطالعه موردی بر روی ديدگاه خرده فروشی های محصوالت (. ۱3۹4سلطانی ، نیما . )-

 .به دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش های مجازی گروه مديريت دانشگاه اصفهان (آرايشی و بهداشتی شهر شیراز

 ۱۹شرکتهای صادر کننده نمونه صنايع غذايی، مطالعات مديريت،  رابطه توجه به مسئولیت اجتماعی و عملکرد بازاريابی(. ۱3۹۸ن، و مهديزاده اصل، ن. )صنوبر، -

(5۹) ،۷۱-۸6. 

 .6۸-5۱، 3مسئولیت اجتماعی سازمان ها،  بررسی رابطه مسئولیت اجتماعی و سرمايه اجتماعی در سازمان(. ۱3۹۸کاوسی، الف.، و چاوش باشی، ف. )-

 .۱3۹۲، مشهد: انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد، ۲۱۷کوچکی، ع، نخ فروش، ع، ظريف کتابی، ح، کشاورزی ارگانیک، شماره -

 .، تهران، چاپ چهارم«، راهنمای تدوين طرح تحقیق ، انتشارات جامعه و فرهنگ(۱3۹۸محمديان، رضا. ختايی، علی. )-

http://www.mmea.ir/


 

13 
www.mmea.ir   

 

بررسی نقش آموزش مهارتهای ارتباطی و حل مسئله اجتماعی بر عزت نفس و (. ۱3۹6راد، مريم؛ آراسته ، حمیدرضا؛ افقه ، سوسن و براتی، سیده فريد ) محمودی-

 .۷3-6۹،(۸)۲۹هوش دانش آموزان پايه سوم ابتدايی. مجله توانبخشی، شماره 

 .6۰65، شماره ۱۸اوقات فراغت دانش آموزان، فرصت ها و آسیب ها، روزنامه رسالت، سال  (.۱3۹5مرادی، ا. )-

مطالعه: شرکت ايران خودرو(. نخستین همايش ملی علوم  بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی و شهرت سازمانی )مورد(. ۱3۹۱نصراصفهانی، ع.، و فغانی، ف. )-

 .مديريت نوين، گلستان، گرگان

آموزان عادی و دارای لکنت مدارس ابتدايی شهر اصفهان و مقايسه  بررسی رابطه مهارت های اجتماعی و ويژگی های شخصیتی دانش(. ۱3۹5) يزدخواستی، فريبا-

 .533- 4۷.  53۹اين دو متغیر در دو گروه پژوهش در علوم توانبخشی، شماره 

 

-Aaker, D.A. (2011) - Managing Brand Equity, the Free Press, New York, NY. 

-Atkinson, D.,& Hilgard, A.(2011). Psychology context.Tehran, Roshd Publications. 

-Bloemer J., Ruyter K., Peeters P., (2005); "Investigating drivers of bank loyalty: the complex relationship between 

image, service quality and satisfaction ."International Journal of Bank Marketing, MCB University Press, Vol. 16/7 pp. 

276-286. 

-Fuller , D.A. , (2019) , sustainable marketing : managerial – ecological issues , thousand Oaks , CA : sage publication 

. 

-Laroche , M. , (2012) cultural difference in environmental knowledge , attitudes , and behaviors of Canadian consumers 

,Canadian journal of administrative sciences 19 (3) , pp267-283 . 

-Larson S., Susanna H., (2003); “Managing customer loyalty in the automobile industry”. Department of Business 

Administration and Social Sciences. 

-Milani , B , (2015) Building material in a green economy : community – based strategies for dematerialization , Doctoral 

thesis for studies in education , and the Institute for environmental studies , the university of Toronto . 

-Ryff, C.,& Singer, B. (2015). Interpersonal flourishing: appositive health agenda for the new millennium. Pers Soc 

Psychol Rev, 40, 30-44. 

-Stoppard, M. (2011). All the kinds are intelligent if translated. Tehran: Danesh Iran publications. 

-Yoo B., Donthu, N. (2011). Developing and validating a multidimensional consumer-based brand equity scale, Journal 

of Business Research, April, 52: 1-14. 

-Zeithaml, V. A. (2008). Consumer perceptions of price, quality, and value: A means-end model and synthesis of 

evidence. Journal of Marketing, 52, 2-22. 

 

 

http://www.mmea.ir/

