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مقاله پژوهشی

امروزه به دل یل ادعاهای کاذب برخی شرررک ها مبنی بر داشرر ف الال ی های سررب ا اع داد

صفحه 205-227

م صرفکنندگان سب به ادعاهای شرک ها و بالطبع خرید سب آنها کاهش یاا ه ا س  .بنابرایف
ضروری ا س هنگام برر سی را ار م صرفکنندگان سب ا تردید ایف م صرفکنندگان نی مورد
بررسی قرار گیرد .بدیف منظورا هدف از انجام پژوهش حاضرا بررسی تأثیر عوامل سازمانی بر
تردید سب ا پیامدهای آن و نقش تلدیلگری ارزش های م صرف سب می با شد .جامله آماری ایف

 دريافت مقاله1399/01/05 :

 تاريخ بازنگری1399/03/26 :
 پذيرش مقاله1399/05/27 :
 تاريخ انتشار 1399/06/25 :

پژوهشا م صرفکنندگان مرغ سب شرک الداس سب خ ر ه س ند .برای تلییف حجم ندونه با
اسرر داده از ارمول کوکران برای جامله نامحدودا  384ندر تلییف و با اسرر داده از قاعده  10نی ا
حجم ندونه  460ندر تلییف شررد اما به دلیل محاسررباص یررحی تر و امکان تلدیم به ر ندونه به
جاملها در نهای  467پرسرراررنامه با روش ندونهگیری دردسرر رس جدعآوری شررد .جه جدع
آوری اطالعاص از پر س انامه مب نی بر طیف لیکرص و برای تج یه و تحلیل دادهها از مدل سازی
ملادالص ساخ اری اس داده شد .یاا ههای ایف پژوهش ناان داد که مسئولی اج داعی سازمان
و آمیخ ه بازاریابی سررب بر تردید سررب مصرررفکنندگان تأثیر مندی و ملناداری دارند اما بیف
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تاریخچه س ب سازمان و تردید سب رابطه ملناداری یاا ن اد .تردید سب پیامدهای تبلیغاص
تو ییهای سب مندی و عدم ق صد خرید سب را به دنبال دارد .هدچنیفا ارزشهای م صرف سب
بر رابطه بیف تردید سب و تبلیغاص تو ییهای سب مندی تأثیر ملنادار دارد و رابطه بیف تردید
سب و قصد خرید سب را نی تلدیل میکند.

نشریه علمی
دانشگاه شاهد
سال بیست و ششم -دوره 17
شماره 15
بهار و تابستان 1399

کلیدواژهها :آمیخ ه بازاریابی سب ا بازاریابی سب ا تردید سب ا م سئولی اج داعی شرک ا
ارزشهای مصرف سب .
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خود آگاه رنند ] ،[18یک نگرانی گسترده اجتماعی وجود

مقدمه
اییاد مسائل و دغدغههای زیستمحیطی مانند

دارد ره شررتها اغلب ،اطالعات زیستمحیطی غلط و یا

گرمایش جهانی ،آلودگی آب و هوا و تولید زباله و ضایعات

ناقص را برای بهبود تصویر شررت و افزایش سودشان منتشر

باعث شده رانون تأرید و توجه رفتار خرید ،به سمت تعقیب

میرنند ] [19و گاهی اوقات ادعاهای تولیدرنندگان با

و پیگیری پایداری زیستمحیطی برود ] .[1،2امروزه ،همه-

ویژگیهای محصول سبز مطابقت ندارد ] .[11بنابراین شک

چیز و همهرس در حال سبز شدن هستند و محصوالت سبز

و تردید مصرفرنندگان نسبت به رفتار اجتماعی شررتها

تقریباً همهجا هستند ] .[3عالوه بر این ،افزایش نگرانی و

در حال افزایش است ]« .[20شک و تردید سبز» به طور

آگاهی عمومی نسبت به سالمت و حفاظت از محیطزیست

رلی ،به وقایع برخاسته از بدراری شررتها و به طور خاص،

] .[4منیر به این شده است ره مصرفرنندگان در خریدهای

به رفتار زیستمحیطی عاری از حس مسئولیت نسبت داده

خود مسائل زیستمحیطی را مدنظر قرار دهند و بیشتر مایل

میشود ] .[3سطح باالی تناسب و همبستگی بین یک

به خرید محصوالتی هستند ره از نظر زیستمحیطی مناسب

شررت و یک علت اجتماعی یا زیستمحیطی موجب

هستند ،حتی اگر این محصوالت گرانتر باشند ] .[5در

افزایش میزان شک و تردید مصرفرننده میشود .این به دلیل

پاسخ ،شررتها و دولتها نیز خدمات خود را تعدیل ررده،

درک این است ره شررت به جای رمک به علت ،به فکر

اقدامات سازگار با مسائل زیستمحیطی مانند تولید

بهرهبرداری است ] .[21بنابراین تردید سبز مصرفرنندگان

محصوالت سبز را انیام میدهند و برنامههای بازاریابی

میتواند مانعی برای بازدهی سرمایهگذاری شررتها باشد

متناسب با این محصوالت را بکار میگیرند ] ،[6،7،8،9اما با

] .[3به عالوه تردید سبز میتواند منیر به ارزیابی و تخمین
رمتر محصول شود ] ،[22تأثیرات مثبت بر رفتار مصرف-

در نظر گرفتن توجه علمی بسیار به مسائل سبز ،سهم بازار

رننده را راهش دهد ] ،[23بر قصد خرید سبز و رفتار خرید

بسیاری از محصوالت سبز مطابق با عالقه و پیگیریهای

سبز مصرفرنندگان تأثیر بگذارد ] ،[3به اعتماد سرمایه-

دانشگاهی افزایش قابل توجهی نداشته است ] .[10برخی از
مصرفرنندگان هنوز تمایلی به خرید محصوالت سبز ندارند

گذاران در شررتهای سازگار با محیطزیست لطمه وارد رند

] ،[11تقاضا برای چنین محصوالتی در حد انتظار نیست

و بازار سرمایه را برای سرمایهگذاریهای مسئولیتپذیر

] [12و رشد رافی برای خرید محصوالت سبز وجود ندارد

اجتماعی راهش دهد ] .[24به همین دلیل ،ضروری است

][13؛ بنابراین باید دالیل و موانع رشد خرید محصوالت

هنگام بررسی رفتار مصرفرنندگان دوستدار محیطزیست،

سبز و سبز شدن مصرفرنندگان را پیدا و رفع نمود .یکی از

شک و تردید آنها نیز مورد بررسی قرار گیرد .با این حال،

موانع عمده برای تبدیل شدن یک مصرفرننده به مصرف-

بررسی تردید سبز مصرفرننده در میان موضوعات حوزه

رننده سبز ،عدم باور و شک به ادعاهای سبز یک شررت

بازاریابی سبز به میزان زیادی مورد غفلت و بیتوجهی قرار

است ] .[14به دلیل اینکه مصرفرنندگان انتظارات زیادی

گرفته و تالش رم محققان در این زمینه واضح و مشخص

نسبت به رفتار فرااجتماعی شررتها دارند ] [15و این

است .اغلب مطالعات صورت گرفته در حوزه تردید سبز به

رفتارها را هنگام خرید محصوالت در نظر میگیرند ] [16و

بررسی اتفاقات قبل یا بعد از اییاد تردید در مصرفرنندگان

از طرفی دیگر به دلیل مزیتهای ثابت شده (مانند وفاداری

سبز پرداخته ] [25و طبق بررسیهای انیام شده ،مطالعه

بیشتر) ،شررتها در فعالیتهای فرااجتماعی سرمایهگذاری

رامل و جامع در برگیرنده هم پیشامدها و هم پیامدهای

زیادی میرنند ] [17و با استفاده از استراتژیهای ارتباطی

تردید سبز یافت نشد .در چندین مطالعه نیز نقش تعدیلگری

مختلفی سعی میرنند مشتریان را از فعالیتهای اجتماعی

] [11و میانییگری تردید سبز ] [26مورد بررسی قرار
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گرفته است .با این حال ،اهمیت روزافزون مسائل و دغدغه-

مصرفرنندگان احساس میرنند بین ادعاها و عملکرد

های زیستمحیطی و نبود مطالعهای جامع در مورد هم

تولیدرننده یا بین ادعاهای تبلیغاتی و بازاریابی و اقدامات

پیشامدها و هم پیامدها در سطح سازمانی در این حوزه سبب

شررت تناقض وجود دارد ] .[27همچنین رمبود مهارتهای

شده تا در این پژوهش به بررسی تأثیر عوامل سازمانی مؤثر

مصرفرننده یا رمبود توانایی مصرفرننده در شناخت

بر تردید سبز و پیامدهای آن در شررت الماس سبز خزر

ارزشهای ارولوژیکی محصوالت سبز میتواند منیر به

پرداخته شود .با توجه به این مالحظات ،اهداف انیام این

شک مصرفرننده شود ] .[28آلبیاک و همکاران ( )2011بر

پژوهش عبارتند از .1 :بررسی تأثیر عوامل سازمانی تاریخچه

این باورند ره اگر شررتها میخواهند تأثیرات منفی شک

سبز ،مسئولیت اجتماعی سازمان و آمیخته بازاریابی سبز بر

و تردید بر رفتار خرید سبز مصرفرننده را به حداقل

تردید سبز مصرفرنندگان و اینکه عواملی مانند آمیخته

برسانند و در بازار محصوالت سبز موفق شوند ،باید ادعاهای

بازارابی سبز و مسئولیت اجتماعی سازمان ره به عنوان یک

زیستمحیطی خود را ثابت رنند ][23؛ زیرا شک و تردید

شمشیر دو لبه در زمینه تردید سبز عمل میرنند بر تردید

مصرفرنندگان در مورد مزایا و واقعیت محصوالت سبز

سبز تأثیر منفی دارند یا مثبت .2 ،بررسی پیامدها و وارنش-

موجب راهش تمایل آنها به خرید میشود .در واقع ممکن

های مصرفرنندگان شکاک و افزایش درک نقش تردید

است مصرفرنندگان بخواهند محصوالت سبز را خریداری

مصرفرننده در قصد خرید سبز و تبلیغات توصیهای سبز

رنند ،اما شک و تردید در مورد عملکرد زیستمحیطی

منفی .3 ،بررسی اینکه وارنشها یا پیامدهای تردید سبز در

محصول میتواند آنها را از انیام این رار بازدارد ].[3

مصرفرنندگان دارای ارزشهای مصرف سبز با احتمال

ب) مسئولیت اجتماعی سازمان )(CSR

بیشتری دیده میشود یا خیر .به عبارت دیگر ،ارزشهای

تعاریف متعددی از مسئولیت اجتماعی سازمان در

مصرف سبز میتوانند ارتباط بین تردید سبز و پیامدهای آن

مطالعات مختلف شده است ،با این وجود مجیتجوان گفت

را تعدیل رنند یا خیر و  .4به طور رلی ،ارائه یک مدل جدید

مسئولیت اجتماعی سازمان عبارت است از عملکردها،

و نو در زمینه تردید سبز مصرفرننده .شررت الماس سبز

فرآیندهای سازمانی و تعهدات پذیرفته شده یک سازمان در

خزر اولین و بزرگترین تولید و توزیعرننده مرغ سبز میباشد

قبال جامعه یا ذینفعانش ] .[29افزایش سطح بازاریابی

ره در تاریخ  1389/7/25به شماره ثبت  16017در اداره ثبت

مسئولیتپذیر اجتماعی بر رفتار مسئولیت مناسب قانونی،

شهر رشت به ثبت رسید .محصوالت این شررت با برند

اخالقی و اجتماعی متکی است ] .[30به طور رلی ،مسئولیت

"مرغ سبز" و از سال  1394با برند "مرغ سبز چیک چیک"

اجتماعی بر درک و نگرش مشتریان تأثیر معناداری دارد

در فروشگاههای دارای استانداردهای قابل قبول بهداشتی و

] .[31مسئولیت اجتماعی به ویژه از دیدگاه مشتری اهمیت

متعهد ارائه میشوند .همچنین قابل ذرر است این شررت در

زیادی دارد ] .[32در واقع ،هنگامی ره مصرفرنندگان

شهر تهران ،ررج ،قم ،قزوین ،ساری ،سنندج ،اراک ،اصفهان،

نسبت به مسئولیت اجتماعی یک سازمان ،نگرش مثبتی دارند

تبریز ،ارومیه ،یزد ،بندرعباس ،ررمانشاه ،خوزستان ،سمنان،

احتماالً محصوالت سبز شررت را بخشی از تالش گسترده

سلماس ،قزوین و خرمآباد دارای نمایندگی فعال است.

شررت برای حل مسائل اخالقی و اجتماعی در نظر میگیرند

مبانی نظری و توسعه فرضیههای پژوهش

اما هنگامی ره مصرفرنندگان نسبت به مسئولیت اجتماعی

الف) تردید سبز

یک سازمان ،نگرش منفی دارند ،ممکن است محصوالت

شک و تردید اشاره به این باور دارد ره ادعای شررت

سبز شررت را صرفاً یک فعالیت تبلیغاتی برای رسب سود

یک فریب است ] .[18شک اغلب هنگامی رخ میدهد ره

بدانند ] .[3انحرافات اخالقی و نگرانیهای زندگی معاصر
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میتواند مصرفرنندگان را به دالیل مشاررت شررت در

آمیخته بازاریابی سبز (محصول سبز ،قیمت سبز ،ترفیع

فعالیتهای مسئولیت اجتماعی مشکوک رند ] .[33لئونیدو

سبز و توزیع سبز) ،همان آمیخته بازاریابی مرسوم است اما

و اسکارمیس 2017 ،در پژوهش خود به این نتییه رسیدند

چالش بازاریابان استفادة خالقانه از آمیخته در بازاریابی سبز

ره مسئولیت اجتماعی از طریق انگیزههای ذاتی بر شک

است ] .[38،37آمیخته بازاریابی سبز به سازمانها رمک می-

مصرفرنندگان تأثیر معناداری دارد .با این حال شواهدی

رنند ره پیشنهاداتشان را در این بازار رقابتی به درستی

مبنی بر تأثیر مستقیم مسئولیت اجتماعی بر شک و تردید

جایگاهسازی رنند ] .[39محصول سبز محصولی است ره

مصرفرنندگان وجود ندارد .بنابراین فرضیه زیر میتواند به

طراحی آن به گونهای است رجه قابلیجت اسجتفاده ،مونتجاژ و

صورت زیر مطرح شود:

تولید میدد را دارد ،در تولید آن از موادی استفاده میشود
ره بتوان آن را بازیافت رجرد ،از لحاظ مصرف انرژی ،رارایی

فرضیه :1مسئولیت اجتماعی سازمان بر تردید سبز
مصرفرننده تأثیر معناداری دارد.

دارد و آلودگی محیطی رمتری نسبت به راالهای دیگر دارد

ج) تاریخچه سبز سازمان

] .[40محصول سبز تنها به هدف نهایی محدود نمیشود

هنگامی ره مصرفرنندگان ،یک شررت را با تاریخچه

بلکه شامل تمام عناصر محصول مانند مواد مورد استفاده،

طوالنی مثبت در بازارهای پایدار زیستمحیطی محصوالت

فرآیند تولید ،بستهبندی محصول و غیره میشود ].[41

سبز میبینند ،احتماالً نتییه میگیرند ره این نتییه مستمر و

برنامههای قیمتگذاری سبز مرتبط با شیوههای قیمتگذاری

خالص بودن عالقه شررت در مورد مسائل زیستمحیطی

است ره هزینههای اقتصادی و زیستمحیطی تولید و

است ] [34و مصرفرنندگان هنگام دریافت اطالعات

بازاریابی را در بر میگیرد و در عین حال ،برای مشتریان،

متناقض در مورد یک شررت ،بر شهرت و اعتبار شررت به

ارزش و برای رسب و رار ،سود منصفانهای را در نظر می-

عنوان یک الگوی پیشین موجود تکیه میرنند ] .[35مصرف-

گیرد ] .[42قیمت یک محصول سبز باید رقابتی و در عین

رنندگان میزان سابقه شررت در زمینه حفظ محیطزیست یا

حال منطقی باشد اما قیمت این محصوالت به دلیل هزینههای

به عبارت دیگر تاریخچه سبز را در نظر میگیرند و شررت-

تغییر فرایند تولید ،بستهبندی و غیره معموالً باالتر از قیمت

های دارای تاریخچه طوالنی در زمینه فعالیتهای سبز می-

محصوالت رایج است ] .[43ترفیع سبز شامل بکارگیری

توانند به اقدامات خوبشان بدون اینکه شک و تردید در مورد

ابزارهای ترفیعی مانند تبلیغات ،روابط عمومی ،ترویج

انگیزهیشان در ذهن مصرفرنندگان افزایش یابد ،اشاره رنند

فروش ،بازاریابی مستقیم و غیره با در نظر گرفتن محیط،

] .[36در مطالعه لئونیدو و اسکارمیس ،2017 ،تأثیر

افراد و سود در ذهن است ] .[44ترفیع سبز باید حداقل

غیرمستقیم تاریخچه سبز سازمان بر تردید سبز مصرفرننده

دارای یکی از این معیارها باشد:

مورد بررسی قرار گرفته است و این نتییه حاصل شده ره
 -1صراحتاً یا ضمناً رابطه بین یک محصول یا خدمت

تاریخچه سبز از طریق انگیزههای ذاتی به طور غیرمستقیم بر

را با محیطزیست بیان رند،

تردید سبز مصرفرننده تأثیر معنادار دارد ] [3اما این رابطه
در مطالعات قبلی به طور مستقیم مورد بررسی قرار نگرفته

 -2نوعی سبک زندگی سبز را ترویج دهد و

است .بنابراین ،فرضیه زیر میتواند پیشنهاد شود:

 -3مسئولیتپذیری زیستمحیطی شررت را بیان رند

فرضیه :2تاریخچه سبز شررت بر تردید سبز مصرف-

].[45

رننده تأثیر معناداری دارد.

توزیع سبز شامل اقدامات مرتبط با نظارت و بهبود

د) آمیخته بازاریابی سبز

عملکرد زیستمحیطی در زنییره تقاضای شررت است و
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شامل همکاری شررای رانال برای توسعه استفاده میدد از

مورد استفاده در ترفیع محصوالت بوده است .اصطالحاتی

محصول یا ترتیبات دفع و متقاعد رردن مشتریان به اینکه

مانند زیستفروپاش ،قابل بازیافت و سازگار با محیطزیست

قادر به بازگشت مواد قابلبازیافت هستند میشود ].[42

در معرض انتقادات سخت قرار گرفتهاند .در بعضی موارد،

توزیع سبز شامل دو بعد درونی و بیرونی است .منظور از

آنچه به عنوان ترفیع مثبت شروع شده در بین عموم به ترفیع

بعد درونی ،محیط داخلی شررت است ره باید در رنار

منفی تبدیل شده است ] .[10همچنین سازمان باید در فرایند

رعایت مسائل زیستمحیطی در فرایندهای داخلی شررت و

توزیع محصوالتش ،سبز بودن فرایند تداررات داخلی و

تناسب بین فضای داخلی با راالی موردنظر ،به گونهای باشد

حمل و نقل را مدنظر داشته باشد .در غیر اینصورت ،در ذهن

ره مدیران و راررنان در آن احساس آرامش رنند و به تبع

مصرفرنندگان ،تناقض و دوگانگی اییاد میشود .بنابراین

آن مشتریان نیز برای برخورد خوب راررنان و فضای دلنشین

میتوان گفت اگر عناصر آمیخته بازاریابی سازمان نمایانگر

به آن جذب شوند .بعد خارجی نیز به مکانهای عرضه

فعالیتها و محصوالت سبز سازمان نباشند و در مصرف-

محصوالت و خدمات ره رمترین آسیب را برای محیط-

رنندگان تناقض اییاد رند میتوان گفت به احتمال زیاد در

زیست به همراه داشته باشد ،اشاره میرند ].[46

مصرفرنندگان شک و تردید اییاد رند .همچنین این مسأله

شررتهایی ره هزینههای اجتماعی و زیستمحیطی آنها

را هم باید در نظر گرفت ره اگر عناصر آمیخته بازاریابی سبز

در قیمت ارائه شده به مشتری منعکس یا به عبارتی به

به درستی بکار گرفته شوند به احتمال زیاد میتوانند موجب

مشتری منتقل میشود ،همیشه با دو اتهام سوءاستفاده از

افزایش اطالعات مصرفرننده در مورد محصول سبز و

عالیق مشتریان و افزایش نسبی قیمتها در مقایسه با رقبا

راهش شک و تردید آنها شوند .از آنیا ره آمیخته بازاریابی

مواجه هستند ] .[47همچنین به دلیل اینکه ویژگیهای سبز

سبز به صورت یک شمشیر دو لبه عمل میرند ،در مطالعات

بکار رفته در طراحی و تولید محصول مانند مواد قابلبازیافت

قبلی رابطه بین آمیخته بازاریابی سبز و شک و تردید سبز

یا مواد با قابلیت آلودگی محیطی و مصرف انرژی رمتر قابل

مورد مطالعه قرار نگرفته و مثبت بودن یا منفی بودن این

دیدن نیستند ،شررت این اطالعات را بر روی بستهبندی

رابطه روشن نیست ،فرضیه زیر پیشنهاد میشود:
فرضیه  :3آمیخته بازاریابی سبز سازمان بر تردید سبز

محصول درج یا با استفاده از فعالیتهای ترفیعی ،بکار گرفته
شدن این موارد در محصول را به اطالع مصرفرنندگان می-

مصرفرننده تأثیر معناداری دارد.

رساند .شک و تردید زمانی در مصرفرننده اییاد میشود
ره بین ادعاهای تبلیغاتی یا بازاریابی و اقدامات یک شررت
تناقض وجود داشته و ادعاها قالبی ،غیرقابلاثبات یا اغراق-

ه) تبلیغات توصیهای ) (WOMسبز منفی

آمیز باشند ] .[48بنابراین اهداف فعالیتهای ترفیع سبز باید

در محیطی ره اعتمجاد بجه سجازمانهجا و آگهجیهجای

روشن باشد و شررت باید مراقب باشد تا ادعایش اغراقآمیز

تبلیغجاتی رجاهش یافتجه اسجت ،تبلیغات توصیهای یا تبلیغات

نباشد .در غیر اینصورت ،مصرفرنندگان ممکن است این

دهان به دهان راهی برای دستیابی به مزیت رقابتی است

فعالیتها را به عنوان دروغ سبز درک رنند و فعالیتهای

] .[49تبلیغات توصیهای سبز میزانی است ره مصرف-

ترفیع سبز را نادیده گرفته و یا حتی شررت را از طریق

رنندگان ،دوستان ،بستگان و همکارانشان را درباره پیامهای

تحریم محصوالت یا شکایت به تنظیمرنندگان ،تنبیه رنند

مثبت زیستمحیطی و ماهیت سازگار با محیطزیست بودن

] .[10یک مشکل عمده برای بازاریابان و مصرف رنندگان،

یک محصول یا یک برند آگاه میرنند ] .[50پژوهشها نشان

سردرگمی آنها با بسیاری از اصطالحهای زیستمحیطی

دادهاند ارتباطات توصیهای مجؤثرتر از ارتباطجات از طریق
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و) قصد خرید محصول سبز

است؛ زیرا این طور درک شجده ره اطالعات مقایسهای

قصد رفتاری به عنوان یک حالت ذهنی تعریف میشود

معتبری را ارائجه مجیدهجد ] .[51همچنین بازاریابی از طریق

ره منعکسرننده تصمیم فرد برای انیام یک رفتار است

ارتباطات توصیهای معتبرتر از سایر تکنیکهای بازاریابی

] .[58رابطه قصد رفتاری با رفتار نشان میدهد افراد تمایل

است چون تنها چهارده درصد افراد به چیزهایی ره در

دارند در رفتارهایی درگیر شوند ره قصد انیام آنها را دارند.

آگهیهای بازرگانی میبینند ،میخوانند یا میشجنوند اعتماد

بنابراین رفتار همیشه بعد از قصد رفتاری و متصل به آن

میرنند .جالبتر اینکه ،نود درصد از افراد بجه خجانواده،

است و تعیین رننده عمل در یک مسیر معین است ].[60،59

دوسجتان یجا همکجاران خجود رجه محصول یا خدمتی را تأیید

برای مثال ،قصد خرید یک محصول خاص به عنوان یک

میرنند اعتماد دارند چون آنها میدانند ره منافعی در این

پیشبینیرننده خوب رفتار واقعی در خرید محصول

تأیید برای آنان وجود ندارد ] .[51تبلیغات توصیهای سبز

تشخیص داده شده است .قصد خرید به تمایل مصرفرننده

میتواند نیروی قابلمالحظهای باشد رجه نگرش مشتریان

برای خرید یک محصول اشاره دارد و ترریبی از عالقه

هدف به خرید محصوالت سبز ] ،[52تصمیمهای خریجد و

مصرفرنندگان به خرید یک محصول و امکان خرید است

وفاداری مصرفرننده ] [53را تحجتتجأثیر قجرار دهجد.

] .[61با تعمیم به حوزه خرید سبز ،قصد خرید سبز به

افزایش اعتماد سبز ،تیربیات رضایتبخش و رضایت

احتمال خرید یک مصرفرننده از یک محصول خاص به

سبز مصرفرننده در مورد تعهدات و مالحظات زیست-

دلیل دیدگاههای زیستمحیطیاش اشاره دارد و نشاندهنده

محیطی بر قصد تبلیغات توصیهای سبز مثبت تأثیر مثبتی دارد

میزان آمادگی مصرفرنندگان برای خرید محصوالت و

و آن را افزایش میدهد ] .[54بنابراین ،میتوان گفت در سر

خدمات از شررتهایی ره در سازگار با محیطزیست بودن

دیگر طیف ،به احتمال زیاد شک و عدم اعتماد ،تمایل به

شهرت دارند میباشد ].[62

صحبت مثبت در مورد یک شررت را از بین میبرد و تمایل

مصرفرنندگان سبز هنگام تصمیمگیری در مورد خرید

به تبلیغات توصیهای سبز منفی را افزایش میدهد ] .[55در

سبز ،میزان سازش برای خرید یک محصول سبز و سطح

واقع ،ارتباطات توصیهای سبز منفی میتواند به عنوان یک

اعتماد را در نظر میگیرند و اعتماد سبز به طور مثبت با قصد

نتییه از شک مصرفرنندگان در نظر گرفته شود ] .[56در

خرید دوباره مصرفرننده ارتباط دارد ] .[63در نتییه می-

حضور تردید سبز ،مصرفرنندگان احتماالً مشکالت خود

توان گفت احتماالً شک و عدم اعتماد مصرفرننده بر قصد

را مطرح میرنند ،شک و عدماطمینان خود را به اشتراک

خرید مصرفرننده تأثیر منفی دارد ] .[3،64،65الن و

میگذارند ،به دیگران درباره محصوالت سبز هشدار می-

همکاران ( )2006در پژوهش خود در مورد قصد خرید سبز

دهند ،سرخوردگی خود را بیرون میریزند و نارضایتی خود

مصرفرنندگان نشان دادند ره شک مصرفرننده بر قصد

را تالفی میرنند ] .[57با توجه به مطالب باال ،میتوان گفت

خرید سبز او تأثیر منفی دارد ] .[66با این وجود ،گه و

مصرفرننده سبز شکاک به محصول و فعالیتهای سبز یک

باالجی ( )2016در پژوهش خود به این نتییه رسیدند ره

شررت ،به احتمال زیاد تبلیغات توصیهای سبز منفی را در

شک مصرفرننده بر قصد خرید سبز او تأثیر معناداری ندارد

مورد این شررت به راه میاندازد .بر این اساس میتوان

] .[25بنابراین فرضیه زیر میتواند مطرح شود:

فرضیه زیر را مطرح ساخت:

فرضیه  :5تردید سبز مصرفرننده بر قصد خرید سبز

فرضیه  :4تردید سبز بر تبلیغات توصیهای سبز منفی تأثیر

مصرفرننده تأثیر معناداری دارد.

معناداری دارد.

ز) ارزشهای مصرف سبز
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ارزشهای مصرف سبز از طریق پنج بعد عملکردی

اندازهای ره مصرفرنندگان هشدارهای مربوط به عواقب

(قیمت-ریفیت) ،اجتماعی ،احساسی ،شرطی و شناختی

زیستمحیطی در هنگام تصمیمگیری در مورد خرید را در

مورد سنیش قرار میگیرد ] .[67ارزش عملکردی یک

نظر میگیرند و در نهایت ،ارزش شناختی مربوط به اندازه-

محصول سبز تحت تأثیر عملکرد فیزیکی آن مانند قابلیت

گیری میزان تمایل مصرفرنندگان به دستیابی بیشتر به دانش

اطمینان ،دوام و قیمت است ] .[68ارزش اجتماعی بر اندازه-

در مورد محصوالت سبز به عنوان حافظ محیطزیست است

گیری تأثیر نظرات همساالن بر نگرانیهای زیستمحیطی

] .[68تحقیقات نشان داده است ره مصرفرنندگان مایل به

مصرفرنندگان و به تبع آن خرید محصوالت سبز تمررز

دسترسی به اطالعات مربوط به ویژگیهای محصول و دانش

دارد .بنابراین ،مصرفرنندگانی ره تصمیم به خرید

مربوط به چگونگی طراحی و تولید محصول ،چگونگی

محصوالت سبز دارند نه تنها به حفاظت از محیطزیست

تأثیرگذاری این موارد بر محیطزیست و اینکه چه اندازه

رمک میرنند ،بلکه باعث اییاد انگیزه در دیگران برای انیام

مسئولیتهای جمعی برای دستیابی به توسعه پایدار الزم

این رار میشوند ،چرا ره افراد ،رفتارهای دوستان یا بستگان

است هستند ].[68

خود را تقلید میرنند ] .[68ارزش عاطفی ،تأثیر عواطف و

پژوهشهای انیام شده نشان میدهد ره در توضیح قصد

احساسات مصرفرننده را در خرید محصوالت سبز به

و رفتار مصرفرنندگان در رابطه با خرید ،ارزش ادراک شده

عنوان ابزاری برای بیان نگرانیهای زیستمحیطی اندازه-

حتی از رضایت آنها نیز مهمتر است ] .[53ارزشهای

گیری میرند ] .[68مصرفرنندگان با ارزشهای احساسی

مصرف به ترویج مصرف پایدار از طریق هدایت مصرف-

مثبت ،تصمیمات خرید سبز لذتبخش و جذابی را می-

رنندگان به سمت مصرف محصوالت سبز رمک میرنند

گیرند ،زیرا این ارزشها به غنیسازی اعتقاداتشان ره آنها با

] .[72با توجه به اینکه تردید سبز مصرفرنندگان موجب

محافظت از محیطزیست مسئوالنه رفتار میرنند ،رمک می-

وارنش نشان دادن آنها میشود ،اما باید توجه ررد ره احتماالً

رنند ] .[69این افراد هنگام خرید محصوالت قابل بازیافت

مصرفرنندگانی ره مسائل زیستمحیطی برای آنها مهم

و سبز ،خودشان را آگاه به محیطزیست فرض میدانند زیرا

باشد یا به عبارتی دارای ارزشهای مصرف سبز میباشند در

به نیات زمین رمک میرنند ] .[68ارزش شرطی به عنوان

صورتی ره به ادعای سبز شررتها شک رنند پیامدهای

"سودمندی درک شده حاصل از یک جایگزین به عنوان

تردید سبز را شدیدتر و زودتر از مصرف رنندگانی ره فاقد

میموعه خاصی از شرایط و موقعیتهای پیشرو ره بر

این ارزشها هستند نمایان میسازند ،زیرا مصرفرنندگان

انتخاب مؤثر است" تعریف میشود ] .[70رفتار انتخابی

دارای این ارزشها نسبت به ویژگیهای محصول سبز

مصرفرننده و خرید با موقعیت فردی ،زمانها و مکانها و

حساس هستند ،دارای نگرانی زیستمحیطی هستند ،معتقدند

همچنین ویژگیهای محصول مرتبط است ] .[71ارزش

ره با خرید محصوالت سبز میتوانند به نیات زمین رمک

شرطی بر رفتار انتخابی مصرفرننده تأثیر میگذارد ،به

رنند و تمایل بیشتری به رسب

دانش و افزایش اطالعات در مورد محصول سبز دارند.

و  7را به صورت زیر مطرح ررد:
فرضیه  :6ارزشهای مصرف سبز رابطه بین تردید سبز

بنابراین میتوان گفت اگرچه ممکن است تردید سبز

و تبلیغات توصیهای سبز منفی را تعدیل میرند.

مصرفرننده به عدم قصد خرید مصرفرننده یا تبلیغات

فرضیه  :7ارزشهای مصرف سبز رابطه بین تردید سبز و

توصیهای سبز منفی منیر شود اما شدت این رابطه به احتمال

قصد خرید سبز را تعدیل میرند.

زیاد بستگی به این دارد ره مصرفرننده چقدر از ارزشهای

با توجه به فرضیههای مطرح شده ،مدل مفهومی پژوهش

مصرف سبز برخوردار باشد .بنابراین میتوان فرضیههای 6
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به صورت شکل  1نشان داده شده است:

مسئولیت اجتماعی سبز
تبلیغات توصیهای
سبز منفی

تاریخچه سبز سازمان

تردید سبز

آمیخته بازاریابی سبز

قصد خرید سبز

محصول سبز
ارزشهای مصرف

قیمت سبز

ارزش سبز
عملکردی سبز

ترفیع سبز

ارزش اجتماعی سبز

توزیع سبز

ارزش احساسی سبز
ارزش شرطی سبز
ارزش شناختی سبز

شکل  .1مدل مفهومی پژوهش

این نسبت عدد  10است ره به این روش "قاعده  "10گفته

روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر از حیث هدف ،پژوهشی راربردی و از

میشود .بنابراین اگر پرسشنامهای دارای  45گویه یا سوال

نظر ماهیت گردآوری دادهها ،توصیفی-پیمایشی است.

باشد ،حجم نمونه حداقل  225است ] .[73در این پژوهش

جامعه آماری این پژوهش ،مصرفرنندگان شررت الماس

 46سؤالی ،بنابر روش قاعده  ،10برای اینکه نسبت تعداد

سبز خزر تولیدرننده مرغ سبز با برند چیک چیک میباشد.

نمونه به متغیرهای مستقل رمتر از عدد  10نشود باید

با توجه به فرمول رورران جامعه نامحدود با فاصله اطمینان

حداقل  460نمونه انتخاب شوند .با استفاده از روش نمونه-

 α=0/05و مقدار  q=p=0/5حیم نمونه برابر با  384تعیین

گیری دردسترس ،برای دسترسی به مصرفرنندگان مرغ

شد ره برای محاسبات صحیحتر باید ارتقا یابد .همچنین در

سبز برند چیک چیک به نمایندگی و مرارز فروش در شهر

روششناسی مدلیابی معادالت ساختاری میتوان از

تهران مراجعه شد و لیست تعدادی از مصرفرنندگان

اصول تعیین حیم نمونه در تحلیل رگرسیون چند متغیری

دریافت و تعدادی مصرفرننده به تصادف انتخاب شدند.

چند

همچنین با مراجعه به صفحه اینستاگرام این شررت به

استفاده

نمود.

متغیری ،نسبت تعداد

در تحلیل

رگرسیون

نمونه )مشاهدات)

نشانی گرینچیکچیک،1

به متغیرهای

تعدادی مصرفرننده سارن تهران

در نظر گرفته شدند .با استفاده از دو روش فوقالذرر550 ،

مستقل نباید از  5رمتر باشد و در حالت محافظه رارانهتر،

پرسشنامه به صورت حضوری و میازی توزیع شد و به
greenchickchick

1
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دلیل عدم همکاری یا تکمیل ناقص پرسشنامه توسط برخی

تیزیه و تحلیل دادهها ،نرمافزاهای اس پی اس اس 6نسخه

مصرفرنندگان ،پرسشنامههای پر نشده و ناقص حذف

 22و اسمارت-پی ال اس نسخه  2هستند .روش مدلسازی

شدند و  467پرسشنامه مبنای تیزیهوتحلیل قرار گرفت.

معادالت ساختاری به عنوان یک روش جدید برای تایید یا

برای گردآوری دادهها از پرسشنامه بسته بر اساس طیف پنج

رد مدلهای مفهومی به روش رمی شناخته شده است و

نقطهای لیکرت استفاده شد .این پرسشنامه دارای سه بخش

برتریهایی بر روشهای قبلی مانند رگرسیون و همبستگی-

است .در بخش اول  4سؤال مربوط به اطالعات جمعیت-

های دو متغیره دارد .به عنوان مثال ،روشهای قبلی برای

شناختی ،در بخش دوم  2سؤال مربوط به میزان خرید

تنها تعداد محدودی از متغیرها راربرد دارند و برای آزمون

مصرفرنندگان و در بخش سوم  46سؤال اصلی پژوهش

مدلهای نظری پیچیده رارآمد نیستند؛ اما مدلسازی

آورده شده ره بر اساس فرضیههای پژوهش مطرح شدهاند.

معادالت ساختاری به پژوهشگر اجازه میدهد تا پدیدههای

سؤاالت مسئولیت اجتماعی سازمان از پژوهش سو و

پیچیده را به لحاظ آماری به مدل درآورده و آزمون رند.

اسوانسون ( ،[31] )2019تاریخچه سبز سازمان ،تردید سبز

یافتههای پژوهش

و تبلیغات توصیهای سبز منفی از پژوهش لئونیدو و

 .1مشخصات دموگرافیک

اسکارمیس ( ،[3] )2017آمیخته بازاریابی سبز از پژوهش

همانطور ره بیان شد در این پژوهش  467نفر از

محمود و همکاران ( ،[74] )2017قصد خرید سبز از

مصرفرنندگان مرغ سبز چیک چیک مشاررت نمودهاند.

پژوهش گه و باالجی ( [25] )2016و ارزشهای مصرف

در جدول  ،1ویژگیهای جمعیتشناختی و اطالعات

سبز از پژوهش سوری ( [68] )2016گردآوری شدند.

مربوط به میزان خرید سبز نمونه بررسی شده آورده شده

سؤاالت توسط برخی از اساتید و آرای خبرگان جهت تأیید

است.

روایی صوری آن رنترل و تأیید شد .جهت سنیش روائی

همانطور ره در جدول  1مشاهده میشود ارثریت

همگرا و واگرا به ترتیب از میانگین واریانس تبیین شده 1و

مصرفرنندگان مرغ سبز چیک چیک ،مرد ( )%76/9با بازه

معیار فورنل-الررر 2بهره گرفته شد و به منظور برازش

سنی  51تا  60سال ( ،)%58/5دارای تحصیالت در مقطع

ترریبی4

رارشناسی ارشد و باالتر ( )%43/9و درآمد  9تا  12میلیون

استفاده شد .نتایج سنیش پایایی و روایی در جدول  4و 5

در ماه ( )%52/9هستند .همچنین ارثریت مصرفرنندگان

آمده است .برای تیزیه و تحلیل دادهها و آزمون فرضیههای

ماهی یکبار اقدام به خرید مرغ سبز چیک چیک میرنند و

پژوهش از مدلسازی معادالت ساختاری 5استفاده شد .نرم

هر شش ماه یکبار نیز محصول سبز دیگری را

پایایی نیز از ضریب آلفای ررونباخ 3و پایایی

افزارهای بکار گرفته شده برای سنیش روایی ،پایایی و
جدول  2آمده است:

میخرند .مقدار آمارههای توصیفی متغیرهای پژوهش در

جدول  .1ویژگیهای جمعیتشناختی و میزان خرید سبز مصرفکنندگان
شاخص
جنسی
سن

شاخص

سطوح

فراوانی

درصد

سطوح

فراوانی

درصد

86

18/4

مرد

359

76/9

 9-6میلیون

52/9

زن

108

23/1

 12-9میلیون

247

24/8

 30و رمتر از 30

12

2/6

بیش از 12

116

1

4

2

5

)Composite Reliability (CR
)Structural Equation Modeling (SEM
6 SPSS

)Average Variance Extracted (AVE
Fornell & Larcker
3 Cronbach's alpha
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میلیون

تحصیالت

40-31

20

4/3

سالی یکبار

0

0

50-41

56

12

شش ماه یکبار

40

8/6

60-51

273

58/5

سه ماه یکبار

53

11/3

بیشتر از 60

106

22/7

ماهی یکبار

283

60/6

زیر دیپلم و دیپلم

9

1/9

دو هفته یکبار

79

16/9

فوق دیپلم

71

15/2

هفتهای یکبار

12

2/6

لیسانس

182

39

خرید نمیرنم

136

29/1

205

43/9

سالی یکبار

103

22/1

رمتر از  3میلیون

4

0/9

 6-3میلیون

14

3

فوق لیسانس و
باالتر
درآمد

میزان خرید مرغ سبز چیک چیک

میزان خرید محصوالت سبز
دیگر

هر شش ماه یکبار

203

43/5

ماهی یکبار

25

5/4

جدول  .2شاخصهای آمار توصیفی متغیرها
متغیرها

تعداد

میانگین

467

4/2484

0/63153

تاریخچه سبز سازمان

467

4/2827

0/59328

1/67

آمیخته بازاریابی سبز

467

4/2059

0/58840

1/50

5

تبلیغات توصیهای سبز منفی

467

2/86165

0/69567

1/43

4

قصد خرید سبز

467

4/3526

0/53612

2/00

5

467

3/9604

0/63760

1/28

5

467

2/9514

0/62712

1/00

4

مسئولی

اجتماعی سازمان

ارزشهای مصر
تردید سبز

سبز

همانطور ره در جدول  2مشاهده میشود بیشترین

انحرا

معیار

کمینه

بیشینه

2/00

5
5

مقادیر چولگی و رشیدگی و نتایج آزمون رولموگروف-
اسمیرنوف 1در جدول  3آمده است:

مقدار میانگین پاسخ پاسخگویان  4/35و مربوط به متغیر
قصد خرید سبز است .پاسخگویان به سؤاالت مربوط به

با توجه به نتایج جدول  ،3مقادیر چولگی و رشیدگی

متغیر تبلیغات توصیهای سبز منفی در طیف  5نقطهای

برای مسئولیت اجتماعی ،تاریخچه سبز ،تبلیغات توصیهای

لیکرت ،بیشتر گزینه "نظری ندارم"" ،مخالفم" و "خیلی

سبز منفی ،قصد خرید سبز و تردید سبز در بازه ( 2و )-2

مخالفم" را انتخاب رردهاند و میانگین سؤاالت  2/86است.

هستند .بنابراین میتوان گفت میزان چولگی و رشیدگی

همچنین در مورد این متغیر بیشترین مقدار گزینه انتخاب

دادههای مربوط به این متغیرها ناچیز و توزیع دادهها نرمال

شده پاسخگویان ،گزینه ( 4موافقم) است.

است؛ چرا ره اگر مقادیر رشیدگی و چولگی در بازه ( 2و
 )-2باشند ،توزیع دادهها نرمال است ].[75

Kolmogorov-Smirnov

1
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جدول  .3آزمون نرمال بودن متغیرهای پژوهش
متغیرها

چولگی

کشیدگی

 Zکولموگرو  -اسمیرنو

مقدار معناداری

-0/912

0/558

3/585

0/087

تاریخچه سبز سازمان

-1/075

1/564

4/210

0/082

آمیخته بازاریابی سبز

-1/336

2/472

3/416

0/000

تبلیغات توصیهای سبز منفی

0/639

0/071

3/711

0/066

قصد خرید سبز

-0/815

0/711

3/411

0/064

-1/123

2/272

2/490

0/002

0/538

0/382

2/534

0/093

مسئولی

اجتماعی سازمان

ارزشهای مصر

سبز

تردید سبز

 .2بررسی برازش مدل اندازهگیری

پایایی ترریبی صورت میپذیرد .برای روایی همگرا از

برای سنیش برازش مدل اندازهگیری از سه معیار

میانگین واریانس تبیین شده و برای روایی واگرا از معیار

پایایی ،روایی همگرا و روایی واگرا استفاده میشود .پایایی

فورنل-الررر استفاده میشود ره در جدول  4و  5ارائه شده

از طریق بارهای عاملی ،ضریب آلفای ررونباخ و

اند.

جدول  .4شاخصهای روایی و پایایی پژوهش
متغیرهای مکنون

مسئولی

اجتماعی سازمان

تاریخچه سبز سازمان

آمیخته بازاریابی سبز

شاخص

بار عاملی

CSR1

0/908

CSR2

0/840

CSR3

0/896

HIS1

0/778

HIS2

0/960

HIS3

0/707

PRO1

0/912

PRO2

0/930

PRO3

0/893

PLC1

0/843

PLC2

0/889

PLC3

0/876

PROM1

0/859

PROM2

0/860

PROM3

0/880

PRI1

0/900

PRI2

0/868

آلفای کرونباخ

0/85

0/83

0/94
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پایایی ترکیبی

0/91

0/86

0/95

میانگین واریانس تبیین شده

0/77

0/67

0/62
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PRI3

0/856

SKEP1

0/787

SKEP2

0/842

SKEP3

0/782

SKEP4

0/758

GWOM1

0/881

تبلیغات توصیهای سبز منفی GWOM2

0/896

GWOM3

0/897

INT1

0/796

INT2

0/844

INT3

0/881

تردید سبز

قصد خرید سبز

0/80

0/87

0/87

0/92

0/80

مقدار مناسب برای بار عاملی ،آلفای ررونباخ و پایایی

0/62

0/79

0/70

0/87

ررد.

ترریبی 0/7 ،و برای میانگین واریانس تبیین شده 0/5 ،است

برای بررسی روایی واگرا ره میزان رابطه یک سازه با

] .[76همانطور ره نتایج جدول  4نشان میدهد مطابق با

شاخصهایش در مقایسه رابطه آن سازه با سایر سازهها را

یافتهها ،تمامی این معیارها درباره متغیرهای مکنون ،مقدار

نشان میدهد از ماتریس فورنل-الررر استفاده میشود .در

مناسب را اتخاذ رردهاند ره میتوان مناسب بودن وضعیت

این روش تنها متغیرهای پنهان درجه اول در ماتریس وارد

پایایی و روایی پژوهش حاضر را تأیید

میشوند .جدول  5نتایج این بررسی را نشان میدهد.
جدول  .5روایی واگرا (روش فورنل الرکر)

6

5

4

2

3

1

1/000000

 .1مسئولی

اجتماعی سازمان

0/025709 1/000000

 .2تاریخچه سبز سازمان

0/241492 0/100051 1/000000

 .3آمیخته بازاریابی سبز

0/013787 0/016554 0/033667 1/000000

 .4تبلیغات توصیهای سبز منفی

0/043927 0/049944 0/041286 0/021281 1/000000
0/105841 0/042763 0/035326 0/205406 0/076243 1/000000

 .5قصد خرید سبز
 .6تردید سبز

 .4بررسی برازش مدل ساختاری و آزمون فرضیهها

همانطور ره در جدول باال مشاهده میشود مقدار جذر

مدل درونی یا ساختاری نشانگر ارتباط بین متغیرهای

میانگین واریانس تبیین شده متغیرهای مکنون ره در قطر

مکنون پژوهش است.

اصلی ماتریس قرار گرفتهاند از مقدار همبستگی میان آنها

با استفاده از مدل ساختاری میتوان به آزمون فرضیه-

ره در خانههای زیرین و چپ قطر اصلی قرار گرفتهاند
بیشتر است.

های پژوهش پرداخت .برازش مدل ساختاری ،مقادیر
216
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ضریب تعیین ،1بارهای عاملی ،ضرایب مسیر 2و معناداری

داده شدهاند .مالک تأیید فرضیههای پژوهش این است ره

ضریب مسیر 3را نشان میدهد .این مقادیر در شکل  2نشان

قدر مطلق ضرایب مسیر بزرگتر از صفر و مقدار

آماره  tدر سطح اطمینان  ،0/05بیشتر از  1/96باشد.

این فرضیه رد و فرضیههای دیگر پذیرفته میشوند .نتایج

همانطور ره در شکل  2و  3مشاهده میشود مقدار معناداری

تیزیه و تحلیل دادهها در جدول  6آمده است.

ضریب مسیر برای فرضیه دوم ،رمتر از  1/96است بنابراین

شکل  .2مقادیر ضرایب مسیر استاندارد

)R Square (R2
β

1

T-Value

2
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شکل  .3معناداری ضرایب مسیر

در شکل  4تأثیر متغیر تعدیلگر ارزشهای مصرف سبز بر

بنابراین این فرضیه تأیید میشود .نتایج آزمون فرضیههای

رابطه بین تردید سبز و تبلیغات توصیهای سبز منفی آورده

تعدیلگری ارزشهای مصرف سبز در جدول  6آورده شده

شده است .با توجه به شکل ،مقدار معناداری ضریب مسیر

است.

(آماره  )tبرای فرضیه ششم 9/828 ،بدست آمده است.

شکل  .4مدل معناداری متغیر تعدیلگر بر رابطه تردید سبز*تبلیغات توصیهای سبز منفی
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در جدول  ،6نتایج آزمون فرضیههای پژوهش آمده است.
جدول  .6نتایج برازش مدل ساختاری
ضریب

آماره

مسیر

آزمون

H1

مسئولیت اجتماعی سازمان

←

تردید سبز

-0/321

2/979

تأیید

H2

تاریخچه سبز سازمان

←

تردید سبز

-0/047

0/662

رد

H3

آمیخته بازاریابی سبز

←

تردید سبز

-0/269

5/645

تأیید

H4

تردید سبز

←

تبلیغات توصیهای سبز منفی

0/335

4/105

تأیید

H5

تردید سبز

←

قصد خرید سبز

-0/176

7/513

تأیید

0/124

9/828

تأیید

0/175

7/645

تأیید

مسیر

H

H6

H7

ارزشهای مصرف سبز بر رابطه بین تردید سبز و تبلیغات توصیهای سبز منفی تأثیر
معنادار دارد.
ارزشهای مصرف سبز بر رابطه بین تردید سبز و تبلیغات توصیهای سبز منفی تأثیر
معنادار دارد.

نتیجه

برازش مدل کلی
جدول  .7برازش مدل کلی

مدل رلی شامل هر دو بخش مدل اندازهگیری و ساختاری
است و با تأیید برازش آن ،بررسی برازش در یک مدل رامل
میشود .برای بررسی برازش مدل رلی از معیار GOF

متغیرهای مکنون

1

مسئولی

اجتماعی

شاخص

ضریب

اشتراک

تعیین

0/777

-

از شاخص اشتراک 2و ضریب تعیین نشان داده شده است.

تاریخچه سبز سازمان

0/675

-

برای این معیار ،سه مقدار  0/25 ،0/01و  0/36به ترتیب به

آمیخته بازاریابی سبز

0/626

0/478

عنوان مقادیر ضعیف ،متوسط و قوی معرفی شده است و

تردید سبز

0/628

0/571

با حصول مقدار  0/61برای  GOFبرازش قوی مدل رلی

تبلیغات توصیهای سبز

0/794

0/728

0/707

0/364

استفاده میشود ره در جدول  7نحوه محاسبه آن با استفاده

سازمان

منفی

آن تأیید میشود.

قصد خرید سبز
0/61

Goodness-of-Fit

1

=GOF

Communality
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همچنین در مرحله استخدام و رارمندیابی نیروهای انسانی،
با استفاده از پرسشنامه مسئولیت اجتماعی ،راررنانی را
استخدام نمایند ره اوامر داوطلبانه در دورن آنها نهادینه شده
باشد .مدیران باید راررنان را به انیام فعالیتهای مرتبط با
مسئولیت اجتماعی ترغیب و با برگزاری هماندیشیها و

بحث و نتیجهگیری
تردید سبز مصرفرننده عامل مهمی است ره با دیدن

دورهها ،طرز تفکر انیام رارهای داوطلبانه و مسئولیت

و رسب اطالعات در مورد فعالیتها و محصوالت سبز

اجتماعی را در درون راررنان نهادینه رنند به گونهای ره

شررتها میتواند در ذهن مصرفرننده شکل بگیرد،

راررنان به صورت خودجوش این فعالیتها را انیام و این

پیامدهای غیر قابل جبرانی برای سازمانها داشته باشد و

تفکر در رل سازمان به صورت یک فرهنگ سازمانی جا

تالشهای سبز آنها را به باد دهد .بنابراین باید در مورد این

بیافتد .در نهایت ،سازمانها باید برای اثبات مسئولیت

عامل مهم ره مورد غفلت و بیتوجهی قرار گرفته مطالعه و

اجتماعی شررت و ادعاهای سبز واقعی و معتبر خود تالش

بررسی صورت گیرد .برای این منظور ،در این مطالعه به

رنند و با مصرفرنندگان خود ارتباط نزدیک و مؤثرتری

شناسایی و بررسی مهمترین پیشامدهای سازمانی ره شک

برقرار رنند.

مصرفرننده نسبت به فعالیتها و محصوالت سبز را شکل

نتایج حاصل از یافتهها نشان داد ره فرضیه دوم با

میدهند و پیامدهای تردید سبز مصرفرنندگان مرغ سبز

ضریب مسیر  -0/047پذیرفته نشده و تاریخچه سبز سازمان

برند چیک چیک پرداخته شده است.

بر تردید سبز مصرفرننده تأثیر معناداری ندارد .این یافته

یافتههای حاصل از تیزیه و تحلیل دادههای پژوهش

با یافتههای پژوهش لئونیدو و اسکارمیس ([3] )2017

نشان داد ره مسئولیت اجتماعی سازمان بر تردید سبز

مغایرت دارد .آنها در پژوهش خود به این نتییه رسیدند ره

مصرفرننده با ضریب مسیر  -0/321تأثیر منفی و معناداری

هرچه سابقه فعالیتهای سبز سازمان بیشتر باشد تردید

دارد .یعنی هرچقدر فعالیتهای مرتبط با مسئولیت

مصرفرنندگان راهش مییابد؛ اما در پژوهش حاضر نشان

اجتماعی سازمان بیشتر باشد تردید مصرفرنندگان نسبت

داده شد ره تاریخچه سبز سازمان برای مصرفرنندگان

به محصوالت و فعالیتهای سبز سازمان رمتر میشود و

اهمیت چندانی ندارد و بر شک آنها به فعالیتهای سبز

بالعکس .این یافته با یافتههای پژوهش لئونیدو و

سازمان تأثیری ندارد .یکی از دالیلی ره میتواند این یافته
را توجیه رند این است ره صرفاً در چند سال اخیر سازمان-

اسکارمیس ( [3] )2017همخوانی دارد .آنها در پژوهش
خود نشان دادند ره مسئولیت اجتماعی سازمان نقش مهم

های سبز شکل گرفته و فعالیت آنها در حال افزایش است.

و معناداری در راهش تردید سبز مصرفرنندگان دارد .با

از طرفی نیز صرفاً چند سالی است ره تعداد مصرفرنندگان

توجه به این یافته در پژوهش حاضر ،پیشنهاد میشود

طرافدار محیطزیست و آگاه به مسائل زیستمحیطی

سازمانها برای راهش تردید سبز مصرفرنندگان ،فعالیت-

افزایش یافته است .تمررز شررت الماس سبز خزر از ابتدای

های مرتبط با مسئولیت اجتماعی سازمان را افزایش و

تأسیس بر محصوالت سبز بوده و میتوان گفت احتماالً

بودجهای را برای این فعالیتها در نظر بگیرند .پیشنهاد می-

اهمیت سابقه شررت در فعالیتهای سبز برای شررتهایی

شود مدیران ،فعالیتهای مرتبط با مسئولیت اجتماعی را در

بیشتر اهمیت پیدا میرند ره از ابتدای تأسیس سبز نبوده و

سیستم پاداش و تنبیه وارد و به راررنان در ازای انیام این

پس از گذشت چند سال ،فعالیتهای سبز را به فعالیتهای

فعالیتها پاداش و در ازای عدم انیام ،آنها را تنبیه رنند.

دیگر خود اضافه یا به طور رلی فعالیتهای خود را تغییر
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و شررت خود را به یک شررت سبز تبدیل رردهاند.

غذایی الزم (مانند میزان قند و چربی) برای حفظ سالمتی

بعالوه ،نتایج بیانگر این است ره آمیخته بازاریابی سبز

افراد آسیبپذیر مانند افراد دیابتی روی بسته بندی قرار

سازمان نیز بر تردید سبز مصرفرننده تأثیر منفی و

بگیرد .در مورد قیمت محصوالت سبز پیشنهاد میشود

معناداری دارد .بنابراین فرضیه سوم با ضریب مسیر -0/269

مدیران سیاستهای قیمتگذاری دقیقی را برای این

پذیرفته شد .به عبارت دیگر به میزانی ره فعالیتهای

محصوالت تبیین و بر اساس این سیاستها ،قیمت

مربوط به محصول ،قیمت ،توزیع و فعالیتهای ترفیعی سبز

محصوالت سبز را تعیین نمایند .در مورد رانالهای توزیع

شررت افزایش مییابد ،تردید مصرفرنندگان نسبت به

این محصوالت نیز به مدیران و بازاریابان پیشنهاد میشود

محصوالت و فعالیتهای سبز راهش مییابد .بنابراین اگر

با تأمینرنندگان ،نمایندگیها ،عمدهفروشیها ،خرده-

مصرفرنندگان از فعالیتهای مربوط به آمیخته بازاریابی

فروشیها و سایر اعضای رانالی همکاری صورت گیرد ره

سبز سازمان اطمینان داشته باشند و این فعالیتها را واقعی

طرافدار محیطزیست میباشند و همکاری با آنها تصویر

بدانند ،شک و تردیدشان نسبت به فعالیتهای سبز سازمان

شررت را خدشهدار نمیرند؛ نحوه نگهداری محصوالت در

راهش خواهد یافت .در غیر اینصورت ،مصرفرنندگان،

انبارها به صورتی باشد ره اتالف انرژی صورت نگیرد و

فعالیتها و محصوالت سبز سازمان را صرفاً راهی برای

برای محیط زیست ضرری نداشته باشد و توزیع محصوالت

رسب سود بیشتر قلمداد میرنند .بازاریابان باید توجه رنند

سبز شررت با وسیلههای حمل و نقلی صورت گیرد ره

ره اگر یکی از اقدامات بازاریابی آنها منطبق با سیاستهای

هیچ آالینده محیطی و آلودگی برای محیط اطرافشان ندارند.

سبز نباشد در مصرفرنندگان تردید اییاد میشود و الزم

در مورد ترفیع سبز شررت نیز به بازاریابان و راررنان واحد

است عالوه بر تولید یک محصول سبز ،این محصول با

روابط عمومی سازمانهای سبز پیشنهاد میشود برگزاری

وسیلهای ره برای محیط زیست ضرری ندارد به دست

سمینارها و رنفرانسهای مرتبط با محیطزیست را پشتیبانی

اعضای رانال توزیع و در نهایت به دست مصرفرننده

رنند و در حمایت از فعالیتهای زیستمحیطی مشاررت

برسد .بنابراین باید به همه فعالیتهای بازاریابی نگاه ررد

داشته باشند .همچنین باید تمام اطالعات ضروری در مورد

و با یک جامعنگری به سمت سبز شدن گام برداشت .با

مسئولیت اجتماعی شررت ،آمیخته بازاریابی سبز شررت،

توجه به این نکات ،به مدیران و بازاریابان پیشنهاد میشود

مفهوم و عملکرد محصول سبز و فرایند تولید سبز

بر محصوالت تولیدی سبز شررت ،رنترل و نظارت

محصوالتشان را برای افزایش آگاهی ،جلب اعتماد و

مؤثرتری داشته باشند به گونهای ره از سبز و سازگار با

ترغیب مصرفرنندگان ارائه دهند .این اطالعات میتوانند

محیط زیست بودن محصول ،نحوه تولید محصول سبز،

در تبلیغات ،بستهبندی محصول و وبسایت شررت

نحوه بستهبندی ،جنس مواد بستهبندی و اطالعات روی

گنیانده شوند .شررتها میتوانند از فروش شخصی نیز

بستهبندی اطمینان یابند .این اطمینان زمانی اییاد میشود

برای فروش محصوالت سبز خود استفاده و از این طریق

ره محصول تولیدی تمام معیارها و استانداردهای سبز بودن

اطالعات ضروری را به مصرفرنندگان خود برسانند.

را داشته باشد؛ در مراحل تولید محصول آلودگی برای آب

پیشنهاد میشود سیاستگذاران نیز استانداردها و برچسب-

و هوا اییاد نشود؛ در مصرف انرژی اتالف صورت نگیرد؛

هایی را برای محصوالت سبز در نظر گرفته تا مصرف-

جنس مواد بستهبندی از مواد تیزیهپذیر باشد؛ با درنظر

رنندگان بتوانند بهتر محصوالت سبز را شناخته و به این

گرفتن خاصیت نگهدارندگی بستهبندی نسبت به محصول،

محصوالت اعتماد رنند .به عالوه آنها میتوانند میازات-

بستهبندی رمترین حیم و الیه را داشته باشد و اطالعات

هایی را برای شررتهایی ره ادعاهای سبز غیرواقعی و
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در نهایت ،یافتههای این پژوهش نشان داد ره ارزش-

فریبدهنده یا تقلبی ارائه دادهاند در نظر بگیرند.
دیگر یافتههای پژوهش حاری از تأیید فرضیههای

های سبز مصرف میتواند بر رابطه بین تردید سبز و

چهارم و پنیم به ترتیب با ضریب مسیر  0/335و -0/176

تبلیغات توصیهای سبز منفی با ضریب مسیر  0/124تأثیر

است .این فرضیهها نقش مهم تردید سبز را در اییاد

بگذارد و رابطه بین تردید سبز و قصد خرید سبز را نیز با

پیامدهای مهمی برای شررتها بیان میرنند .این پیامدها

ضریب مسیر  0/175تعدیل میرند .به عبارت دیگر

عبارتند از تبلیغات توصیهای سبز منفی و عدم قصد خرید

مصرفرنندگان شکاری ره از ارزشهای عملکردی،

سبز .به عبارت دیگر مصرفرنندگان شکاک ،عالوه بر این

اجتماعی ،عاطفی ،شرطی و شناختی برخوردارند با شدت

ره دیگر تمایلی به خرید سبز ندارند ،شک و عدم اطمینان

بیشتری پیامدهای تردید سبز را از خود نشان میدهند .در

خود را نیز به اطالع دیگران میرسانند .این عامل موجب

نتییه به بازاریابان و راررنان واحد روابط عمومی پیشنهاد

خواهد شد ره نه تنها شررت ،مصرفرنندگان شکاک خود

میشود ارزشهای سبز را به عنوان یک فرهنگ در رل

را از دست دهد بلکه مصرفرنندگان بالقوه و بالفعل

جامعه رواج و جا بیاندازند؛ به طوریکه این ارزشها در

دیگری را ره ممکن است در آینده نزدیک جزء مشتریان

درون آنها نهادینه شده و آنها را به حل مسائل زیستمحیطی

شررت شوند نیز میراند و موجب میشود مصرفرنندگان

ترغیب رنند .همچنین به سازمانها پیشنهاد میشود در

دارای نگرانیهای زیستمحیطی ،دیگر تمایلی به خرید سبز

برخورد با این مصرفرنندگان دارای ارزشهای سبز نهادینه

نداشته باشند .این یافتهها با یافتههای پژوهش لئونیدو و

شده و آگاه به مسائل زیستمحیطی ،در مورد ویژگیهای

اسکارمیس ( ،[3] )2017هندریکس و وان نیسپن ()2017

سبز محصول ،چگونگی طراحی و تولید محصول سبز،

] [55و یون و چن ( [77] )2017همخوانی دارد .با در نظر

چگونگی تأثیرگذاری محصول و بستهبندی آن بر محیط-

گرفتن اینکه تردید سبز میتواند برای سازماهای سبز

زیست و سالمت انسان و حیوان و سایر فعالیتهای سبز

خسارات غیر قابل جبرانی داشته باشد پیشنهاد میشود

سازمان افشاگری رنند و آنها را در جریان اتفاقات سبز

بازاریابان به طور منظم محیط بازاریابی و نظرات مصرف-

سازمان قرار دهند.

رنندگان را رصد رنند و اگر شایعهای در مورد سازمان شکل

در ایران با داشتن قدمت تاریخی و فرهنگی غنی،

گرفت شایعهها را مدیریت رنند تا شک و تردیدی نسبت

متأسفانه در زمینه فعالیتهای زیستمحیطی و محصوالت

به محصوالت سبزشان اییاد نشود .همچنین سازمانها نباید

سبز فرهنگسازی نشده ،آگاهی سبز مصرفرنندگان ایرانی

صرفاً روی یک جنبه از فعالیتهای سبز تأرید رنند بلکه

رم است و اگر قیمت محصوالت سبز نسبت به محصوالت

باید همه اقدامات سازمانها حتی اقدامات روچکی مانند

دیگر بیشتر باشد ،عده رثیری از مصرفرنندگان به احتمال

صرفهجویی در مصرف راغذ را نیز رعایت رنند تا یک

زیاد سراغ محصوالت سبز نمیروند و مسائل سبز دغدغه

ارباب رجوع هنگام مراجعه به سازمان با این موارد روبرو

برخی از افراد است .بنابراین مهمترین محدودیت دخیل در

شود و بداند ره این سازمان یک سازمان سبز است .در

این پژوهش میتواند مشکالت اقتصادی ،سیاسی ،فرهنگی

غیراینصورت برای ارباب رجوع و مصرفرنندگان

و اجتماعی باشد ره موجب میشود با مصرفرنندگانی

دوگانگی اییاد و در درون آنها تردید شکل میگیرد .این

روبرو باشیم ره دارای ارزشهای سبز نمیباشند .به عالوه

تردید نیز موجب میشود سازمان نه تنها مصرفرنندگان

اینکه آیا مصرفرنندگان مورد مطالعه واقعاً دارای ارزش-

وفادار خود را از دست دهد ،بلکه مشتریان احتمالی را نیز

های سبز و طرافدار محیط زیست هستند یا خیر نیز از

با تبلیغات توصیهای سبز منفی از دست دهد.

محدودیتهای این پژوهش بود چرا ره ممکن است برخی
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