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(مورد مطالعه :مشتریان فروشگاه های آنالین شهر مشهد)

چکیده
پژوهش حاضر از لحاظ هدف كاربردی و از لحاظ روش توصيفي -تحليلي با استفاده از ابزار پرسشنامه مي باشدد هددف ا د
پژوهش بررسي رابطه آميخته های بازار ابي سبز بر قصد خر د مشتری مي باشد جامعه آماری پدژوهش مشدتر اف وروشد اه
های آنال شهر مشهد بوده اند و تعداد نمونه با استفاده از ورمول كوكراف 483نفر محاسبه شدد روا دي سدتاپر پرسشدنامه
توسط اساتيد و متخصصاف حوزه رواف شناسي مورد تأ يد قرار گروت پا ا ي آف نيز با آزموف آلفای كرونباخ  0880محاسبه شد
پرسشنامه پس از تأ يد و تعيي روا ي و پا ا ي توسط محقق در بي مشتر اف وروش اه های آنال شهر مشهد با روش نمونه
گيری تصادوي ساده توز ع شد برای تجز ه و تحليل داده های حاصل از پرسشنامه از نرم اودزار  spssاسدتفاده شدده اسدت
آزموف كولموگروف اسميرنوف غيرنرمال بودف داده ها را نشاف داد كه در نها ت برای بررسي ورضيار پژوهش از آزموف هدای
اسپيرم استفاده شده است نتا ج تحليل اوته ها نشاف داد كه رابطه همبست ي بي دو متغير آميخته های بازار ابي (محصول
قيمت ترويع مکاف) و قصد خر د محصوپر سازگار با محيط ز ست با ضر ب 0/167و  sig = 08007تا يد شده و با سدط
اطميناف  79درصد مورد قبول است به دليل ا كه سط معناداری در ضر ب همبست ي كمتر از پنج درصد است لذا رابطده
مستقيم و معناداری بي دو متغير آميخته های بازار ابي و قصد خر د محصوپر سازگار با محيط ز ست وجود دارد و در نتيجه
ورض  H0رد شده و ورض  H1مورد تأ يد است
واژگان کلیدی :آميخته های بازار ابي سبز قصد خر د مشتری قيمت محصول ترويع مکاف
مقدمه
در سال های اخير پژوهش های مرتبط با بازار ابي سبز روند رو به رشدی به خود گروته و به کي از موضوع های با اهميت
دنيای امروز تبد ل شده به طوری كه ا موضوع بي شركت ها و سازماف ها اهميت و ژه ای را به خود اختصاص داده
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است (روسنبام و وانگ )0079 7ا روند به توسعه محصول های سبز در صنا ع مختلف مانند مواد غذا ي ساختماف انرژی
اتومبيل سازی كشاورزی و  ..,منجر شده و همچني توجه بيشتر پژوهش راف به زوا ای نظری بازار ابي سبز و اثرهای آف بر
مصرف كنندگاف و محيط ز ست را به دنبال داشته است (بيسواس و روی )0079 0اوزا ش ن راني و آگاهي های عمومي
نسبت به سالمت و حفاظت از محيط ز ست منجر به ا شده است كه مصرف كنندگاف در خر د های خود مسائل ز ست
محيطي را مدنظر قرار دهند همزماف با اوزا ش اهميت مسائل ز ست محيطي و مفهوم مسئوليت اجتماعي در مياف مصرف
كنندگاف شناخت عوامل موثر بر قصد خر د محصوپر سبز توسط مصرف كنندگاف ضروری به نظر مي رسد (رشيدی
 )7476در قرف جد د چالش كليدی بشر در اوت پا داری بيشتر ( عني سازگار با محيط ز ست) و راه های عادپنه در توليد
مصرف و زندگي است كه در شركت های بزرگ و دولت های جهاف بطور وزا نده ای به پي يری پا داری به عنواف ک هدف
مي پردازند بعالوه عواملي از جمله :رقابت شد د اوزا ش جمعيت كميابي منابع آلودگي محيط نياز به توليد محصوپر
اكولوژ ک و وعاليت های تجاری سبز شركت ها را وادار به تلفيق موضوعار ز ست محيطي با تالش ها و استراتژی های
بازار ابي نموده است از ا رو کي از موضوعار بازرگاني كه در مسا ل محيطي بحث ز ادی را به خود اختصاص داده
بازار ابي سبز است موضوعار ز ست محيطي مانند گرم شدف تدر جي زمي و تغييرار آب و هوا تا حد ز ادی به اوزا ش
مصرف بست ي دارد كه توسط تجارر بي المللي اتفاق اوتاده است بازار ابي سبز عاملي است كه به عنواف ن راني و دغدغه
مشتری در سالمتي استفاده از محصول مطر مي شود و مشتری بدنبال مصرف محصولي است كه حداقل ز اف ز ست
محيطي را بدنبال دارد و مي تواف ادعا كرد كه رضا ت و وواداری مصرف كننده در قبال مصرف كاپهای سالم تامي خواهد
شد(علي محمدی و حداد اف  )7479با توجه به ا نکه مسائل محيطي و اجتماعي برای مشتر اف اهميت باپ ي دارند رعا ت
مسائل ز ست محيطي در وعاليت های بازار ابي باعث ا جاد مز ت رقابتي برای شركت خواهد شد و از ا طر ق شركت مي
تواند به ا جاد ک پا اه خوب در بازار دست ابد (خسروی و كبراسي  )7473شركت ها تما ل دارند تا راه های جد دی
برای بازار ابي محصوپر خود پيدا كنند تعداد ز ادی از شركت ها به منظور ا جاد وجه تما ز محصوپر خود نسبت به
محصوپر د ر از بازار ابي سبز استفاده مي كنند چرا كه بازار ابي سبز ک ابزار بسيار مهم برای جذب مشتر اني است كه
مداوع محيط ز ست هستند از سوی د ر به دليل اوزا ش ن راني ها در مورد اوزا ش گرمای جهاف مشتر اف بيشتر ن راف
مسائل ز ست محيطي هستند آف ها به دنبال خر د محصوپتي هستند كه دوستدار محيط ز ست باشد (زارعي و همکاراف
 )68 :7474محصول سبز در مقا سه با سا ر محصول ها طي چرخه عمر خود اثرهای ز اف بار ز ست محيطي كمتری دارد
در نتيجه با خر د ا گونه محصول ها آسيب كمتری به محيط ز ست وارد مي شود (باربر و همکاراف )0073 4اوزا ش
ن راني و آگاهي های عمومي نسبت به سالمت و حفاظت از محيط ز ست منجر به ا شده است كه مصرف كنندگاف در
خر دهای خود مسائل ز ست محيطي را مدنظر قرار دهند بنابرا شناخت عوامل متثر بر قصد خر د محصوپر سبز توسط
مصرف كنندگاف ضروری به نظر مي رسد (احد مطلق و همکاراف  )7479لذا با توجه به مطالب بياف شده سوال اصلي
پژوهش به شر ز ر مي باشد :چه رابطه ای بي آميخته های بازار ابي سبز بر قصد خر د مشتری وجود دارد؟
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پیشینه
بشير پور و محمد اف ( )7478پژوهشي با عنواف شناسا ي و رتبهبندی عوامل متثر بر تما ل اوراد به خر د كاپهای سبز
انجام دادند نتا ج نشاف داد كه همه عوامل در تما ل مشتر اف به مصرف كاپهای سبز متثرند اما دانش محيط ز ستي نقش
مهمتری را در ا زمينه ا فا ميكند پود نه حاجي پور و همکاراف ( )7476پژوهشي با عنواف تأثير آميخته بازار ابي سبز بر
تصميم خر د محصوپر ورزشي انجام دادند اوته ها نشاف داد كليه متلفه های آميخته بازار ابي سبز (قيمت محصول
توز ع و ترويع) بر تصميم خر د محصوپر سبز ورزشي تأثير مثبت و معناداری دارد  .ازا رو توصيه مي شود قيمت توز ع
و محصول سبز كاپهای ورزشي طوری باشد كه تواف رقابت با محصوپر مشابه در بازار را داشته باشد .پور سليمي و
همکاراف ( )7476پژوهشي با عنواف بررسي تاثير آميخته بازار ابي بر قصد خر د محصول سبز با نقش تعد ل گری ارزش
های اسالمي انجام دادند هر ک از ابعاد محصول قيمت مکاف و ترويع آميخته بازار ابي بر قصد خر د سبز مصرف كننده اثر
مثبت و معنا داری دارد ضم ا نکه نقش تعد ل گری ارزش های اسالمي در رابطه بي آميخته بازار ابي و قصد خر د سبز
مورد تا يد واقع گرد د رشيدی ( )7476پژوهشي با عنواف بررسي تاثير مولفه های آميخته بازار ابي سبز بر تغيير ن رش روتار
مصرف كننده(مطالعه موردی :شعب ها پرمي مشهد) انجام دادند نتا ج حاصله نشاف مي دهند كه تمامي ورضيه های ا
پژوهش پذ روته شده اند عني وجود ارتباط مثبت و معنادار مياف مولفه های آميخته بازار ابي سبز (شامل محصول سبز قيمت
سبز توز ع سبز و ترويع سبز) و روتار مصرف كننده با نقش تعد ل گری ن رش به اثبار رسيده است اكبری و
همکاراف( )7473پژوهشي با عنواف تأثير بازار ابي سبز بر قصد خر د مشتر اف با نقش واسطهای مسئوليت اجتماعي شركت و
تصو ر محصول انجام دادند نتا ج حاكي از آف است كه همهی ورضيهها به جز تأثير مستقيم بازار ابي سبز بر قصد خر د
مصرفكنندگاف مورد تأ يد است؛ بنابرا بازار ابي سبز از طر ق اثرگذاری بر مسئوليت اجتماعي و تصو ر محصول ميتواند بر
قصد خر د اثرگذار باشد و مستقيماً بر آف تأثير ندارد آمر محمد )0078( 7پژوهشي با عنواف تأثير آميخته بازار ابي سبز بر قصد
خر د انجام دادند تجز ه و تحليل آماری نشاف داد كه بي عناصر تركيبي بازار ابي سبز و قصد خر د مصرف كننده رابطه
معني داری وجود دارد جستجوی آ نده مي تواند روابط مشخص شده در ا كار را بررسي كند و همچني روابط ميانجي ری و
تعد ل كننده را آزما ش كند ا مطالعه اطالعار بهتری را به عنواف ورودی برای سياست گذاراف دولتي كه مسئوليت توسعه
مشاغل را بر عهده دارند وراهم مي كند تا استفاده مزرعه توليد از بازار ابي سبز را به نفع مناوع ذ نفعاف كليدی ترغيب كند
گوندر )0076(0پژوهشي با عنواف تأثير بازار ابي سبز بر روتار خر د مصرف كننده انجام دادند نتا ج نشاف مي دهد كه
شهرونداف آور قای جنوبي دارای سط دانش باپ ي در مورد مسائل پيش روی محيط ز ست هستند عناصر آميخته بازار ابي
سبز به طور خاص تبليغار سبز برای اوزا ش آگاهي و تشو ق تغيير مثبت در روتار مصرف مشخص شد بخش عمده ای از
پاسخ دهندگاف ترجي مي دهند از خرده وروشاف با مسئوليت اجتماعي حما ت كنند عالوه بر ا پاسخ دهندگاف محصوپر
سبز را به گز نه های استاندارد ترجي مي دهند با ا حال آنها حساس به قيمت بودند كه بر تصميمار خر د آنها تأثير مي
گذاشت به نظر مي رسد كه از نظر حساسيت قيمت بي درآمد دهندگاف كم و ز اد تفاور معني داری وجود ندارد و از نظر
دانش و آگاهي از تخر ب محيط ز ست و بازار ابي سبز تفاور معني داری بي پاسخ دهندگاف با مهارر پا ي تر و باپتر وجود
ندارد
omer Mahmoud
Govender
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اهداف پژوهش
هدف اول :تعيي رابطه بي آميخته های بازار ابي و قصد خر د محصوپر سازگار با محيط ز ست
هدف دوم :تعيي رابطه بي محصول سبز و قصد خر د محصوپر سازگار با محيط ز ست
هدف سوم :تعيي رابطه بي قيمت سبز و قصد خر د محصوپر سازگار با محيط ز ست
هدف چهارم :تعيي رابطه بي ترويع سبز و قصد خر د محصوپر سازگار با محيط ز ست
هدف پنجم :تعيي رابطه بي مکاف سبز و قصد خر د محصوپر سازگار با محيط ز ست
مبانی نظری پژوهش
بازاریابی سبز
تار خچه بازار ابي سبز به سال  7710باز مي گردد كه ر شه های آف درا مي تواف در موجي كه در دهه  10بر سر مسائل
ز ست محيطي به راه اوتاد و منجر به معروي مفهوم بازار ابي محيط ز ست شد جستجو كرد بازار ابي سبز ک ورا ند
مد ر تي كل ن ر است كه عهده دار شناسا ي پيش بيني و ارضای نيازهای مشتر اف و جامعه به گونه ای سودآور و در عي
حال پا دار است به عبارتي بازار ابي سبز ابزاری برای توسعه پا دار و ارضای نيازهای ذ نفعاف مختلف است و شامل تمام
وعاليت ها ي است كه برای ا جاد و تسهيل مبادپر به منظور ارضای نياز ها و خواسته های بشری طراحي مي شود به
طوری كه ا ارضای نيازها و خواسته ها با حداقل اثرار مضر و مخرب بر روی محيط ز ست باشند انجم بازار ابي آمر کا
بازار ابي سبز را به عنواف مطالعه جنبه های مثبت و منفي بازار ابي بر آلودگي و كاهش منابع انرژی و سا ر منابع تعر ف نموده
است (اكبری و همکاراف  )7473بازار ابي سبز راهبردی اجتماعي برای مد ر ت بازار ابي ميباشد كه در آف سعي مي شود
نيازهای جامعه با استفاده از روش ها ي كه كمتر ز اف را برای محيط ز ست داشته باشد برطرف كرد بازار ابي سبز دارای
ابعاد گستردهای ميباشد كه ا ابعاد شامل بعد سياسي اجتماعي اقتصادی ورهن ي و تکنولوژ ک مي شود (بشير پور و
محمد اف )7471
ترفیع سبز
ترويع سبز به معنای انتقال اطالعار ز ست محيطي واقعي به مصرف كنندگاني است كه با وعاليت های شركت ارتباط دارند
همچني اظهار شركت ها به تعهد برای ن هداری منابع طبيعي جهت جذب بازار هدف است در مطالعار متعدد مصرف
كنندگاف اذعاف كرده اند كه تبليغار محيط ز ست تأثير ز ادی در اوزا ش دانش محصوپر سبز داشته و به آنها در تصميم
گيری بهتر و آگاهانه كمک كرده است (پود نه حاجي پور و همکاراف )7476
محصول سبز
هدف های اكولوژ کي در طراحي محصوپر به كاهش مصرف منابع و آلودگي و اوزا ش بقای منابع كمياب منجر مي شود
محصول سبز به حفظ و بهبود محيط طبيعي با حفظ انرژی ا منابع و كاهش ا حذف استفاده از مواد سمي آلودگي و
ضا عار كمک مي كند به عبارتي محصول سبز محصولي است كه ضرر كمتری به محيط ز ست وارد مي آورد و از روش
های تعمير نوسازی توليد مجدد استفاده مجدد باز اوت و كاهش به دست مي آ د (پود نه حاجي پور و همکاراف )7476
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قیمت سبز
چيس و جي قيمت سبز را تنظيم قيمت برای كاپهای سبز به گونه ای بي حساسيت مصرف كننده نسبت به هز نه و تما ل او
به پرداخت هز نه بيشتر برای كاپی سازگار با محيط ز ست تعادل ا جاد كند تعر ف كرده اند( اوری و بيک زاده )7476
قصد خرید مشتری
قصد تکرار خر د ورا ند مراجعه و خر د چندباره كاپها و خدمار از ک وروش اه در بلندمدر است كه عمده تر دليل آف
تجربيار مثبت پس از خر د است (بيرجندی و همکاراف  )7478آل و همکارانش مقاصد روتاری را به عنواف نتيجه ورآ ند
اجتماعي شدف مي دانند كه به دليل روتارهای مطلوب و ا نامطلوبي كه مصرف كنندگاف نسبت به ک برند ابراز مي كنند
مخصوصا برای تبليغ كنندگاف بسيار مهم است به عنواف مثال زماني كه مصرف كنندگاف ک برند را مورد تحسي قرار مي
دهند و ترجيحار خود را به د راف منتقل مي كنند ممک است در نها ت ا مقاصد مطلوب منجر به اوزا ش وروش برند
گسترش تبليغار شفاهي در مورد برند و غيره شود بالعکس مقاصد نامطلوب مي تواند منجر به تغيير برند و گسترش تبليغار
شفاهي منفي در مورد برند شود مقاصد خر د مفهوم مهمي در بازار ابي است بنابرا داشت درک بهتری از مقاصد روتاری
مصرف كنندگاف مي تواند به بازار اباف كمک كند تا ارتباط بهتری با گروه هدف برقرار كنند ويشب و آجزف قصد را تعيي
كننده عمل در ک مسير معي مي دانند آف ها قصد روتار را به عنواف احتمال ذهني شکل دهي ک روتار خاص تعر ف
كرده اند به عنواف مثال قصد خر د ک محصول خاص به عنواف پيش بيني كننده خوب روتار واقعي در خر د محصول
تشخيص داده شده است .قصد روتاری بيان ر شدر نيت و اراده وردی برای انجام روتار هدف است رابطه قصد روتاری با
روتار نشاف مي دهد اوراد تما ل دارند در روتارها ي درگير شوند كه قصد انجام آنها را دارند به طور مثال قصد خر د ک
محصول خاص به عنواف پيش بيني كننده خوب روتار واقعي در خر د محصول تشخيص داده شده است (احد مطلق و
همکاراف )7479
فرضیه های پژوهش
ورضيه اول :بي آميخته های بازار ابي و قصد خر د محصوپر سازگار با محيط ز ست رابطه مثبت و معناداری برقرار است
ورضيه دوم :بي محصول سبز و قصد خر د محصوپر سازگار با محيطز ست رابطه مثبت و معناداری برقرار است
ورضيه سوم :بي قيمت سبز و قصد خر د محصوپر سازگار با محيطز ست رابطه مثبت و معناداری برقرار است
ورضيه چهارم :بي ترويع سبز و قصد خر د محصوپر سازگار با محيطز ست رابطه مثبت و معناداری برقرار است
ورضيه پنجم :بي مکاف سبز و قصد خر د محصوپر سازگار با محيطز ست رابطه مثبت و معناداری وجود برقرار است
روش پژوهش
پژوهش حاضر از لحاظ هدف كاربردی و از لحاظ روش دارای ماهيتي توصيفي -تحليلي است گردآوری داده ها به كمک
مطالعار اسنادی -كتابخانهای و برداشت های ميداني از طر ق ابزارهای مشاهده تکميل پرسشنامه انجام گروته است ا
پرسشنامه پس از تأ يد و تعيي روا ي و پا ا ي توسط محقق در بي مشتر اف وروش اه های آنال شهر مشهد با روش
Green Price
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نمونه گيری تصادوي ساده توز ع شد جامعه آماری پژوهش مشتر اف وروش اه های آنال شهر مشهد بوده اند كه تعداد
نمونه با استفاده از ورمول كوكراف  483نفر محاسبه شد روا ي ستاپر پرسشنامه توسط اساتيد و متخصصاف حوزه رواف
شناسي مورد تأ يد قرار گروت پا ا ي آف نيز با آزموف آلفای كرونباخ  0880محاسبه شد برای تجز ه و تحليل داده های حاصل
از پرسشنامه از نرم اوزار  spssاستفاده شده است آزموف كولموگروف اسميرنوف غيرنرمال بودف داده ها را نشاف داد كه در
نها ت برای بررسي ورضيار پژوهش از آزموف رگرسيوف خطي ساده استفاده شده است
جدول( :)9آزمون آلفای کرونباخ

ابعاد
قصد خر د مشتری
آميخته های بازار ابي
محصول
قيمت
ترويع
مکاف

مقدار آلفا
0/84
0/84
0/80
0/84
0/87
0/80

یافته های پژوهش
با توجه به جدول ( )0آزموف كولموگروف اسميرنوف غير نرمال بودف داده های پژوهش را نشاف داد بنابرا
ناپارامتر ک اسپيرم بررسي ورضيه های پژوهش استفاده شده است

از آزموف

جدول ( :)8آزمون کولموگروف اسمیرنوف ،به منظور بررسی نرمال بودن متغیر های پژوهش

متغير

وراواني

ميان ي

كولموگروف -اسميرنوف

سط معني داری ()P

قصد خر د مشتری
آميخته های بازار ابي
محصول
قيمت
ترويع

483
483
483
483
483

08318
08781
08467
08403
08698

78713
78801
78631
78407
78704

08007
08000
08007
08000
08007

بررسی فرضیه های پژوهش
فرضیه اول:
 :H1بي آميخته های بازار ابي و قصد خر د محصوپر سازگار با محيط ز ست رابطه مثبت و معناداری برقرار است
 :H0بي آميخته های بازار ابي و قصد خر د محصوپر سازگار با محيط ز ست رابطه مثبت و معناداری برقرار نيست
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جدول ( :)3مفروضات آزمون همبستگی اسپیرمن برای فرضیه اول

نتيجه
سط معني داری
مقدار ضر ب همبست ي اسپيرم
0/007
0/167
همبست ي مثبت معنادار و رد H0
با توجه به جدول ( )4نتا ج بدست آمده برای سط معناداری بيان ر ا است كه رابطه همبست ي بي دو متغير آميخته های
بازار ابي و قصد خر د محصوپر سازگار با محيط ز ست با ضر ب  0/167و  sig = 08007تا يد شده و با سط اطميناف 79
درصد مورد قبول است به دليل ا كه سط معناداری در ضر ب همبست ي كمتر از پنج درصد است لذا رابطه مستقيم و
معناداری بي دو متغير آميخته های بازار ابي و قصد خر د محصوپر سازگار با محيط ز ست وجود دارد و در نتيجه ورض
 H0رد شده و ورض  H1مورد تأ يد است
فرضیه دوم:
 :H1بي محصول سبز و قصد خر د محصوپر سازگار با محيطز ست رابطه مثبت و معناداری برقرار است
 :H0بي محصول سبز و قصد خر د محصوپر سازگار با محيطز ست رابطه مثبت و معناداری برقرار نيست
جدول ( :)4مفروضات آزمون همبستگی اسپیرمن برای فرضیه دوم

نتيجه
سط معني داری
مقدار ضر ب همبست ي اسپيرم
0/007
0/148
همبست ي مثبت معنادار و رد H0
با توجه به جدول ( )3نتا ج بدست آمده برای سط معناداری بيان ر ا است كه رابطه همبست ي بي دو متغير بي محصول
سبز و قصد خر د محصوپر سازگار با محيطز ست با ضر ب  0/148و  sig = 08007تا يد شده و با سط اطميناف 79
درصد مورد قبول است به دليل ا كه سط معناداری در ضر ب همبست ي كمتر از پنج درصد است لذا رابطه مستقيم و
معناداری بي دو متغير بي محصول سبز و قصد خر د محصوپر سازگار با محيطز ست وجود دارد و در نتيجه ورض  H0رد
شده و ورض  H1مورد تأ يد است
فرضیه سوم:
 :H1بي قيمت سبز و قصد خر د محصوپر سازگار با محيطز ست رابطه مثبت و معناداری برقرار است
 :H0بي قيمت سبز و قصد خر د محصوپر سازگار با محيطز ست رابطه مثبت و معناداری برقرار نيست
جدول ( :)5مفروضات آزمون همبستگی اسپیرمن برای فرضیه سوم

نتيجه
سط معني داری
مقدار ضر ب همبست ي اسپيرم
0/187
همبست ي مثبت معنادار و رد H0
0/007
با توجه به جدول ( )9نتا ج بدست آمده برای سط معناداری بيان ر ا است كه رابطه همبست ي بي دو متغير قيمت سبز و
قصد خر د محصوپر سازگار با محيطز ست با ضر ب 0/187و  sig = 08007تا يد شده و با سط اطميناف  79درصد مورد
قبول است به دليل ا كه سط معناداری در ضر ب همبست ي كمتر از پنج درصد است لذا رابطه مستقيم و معناداری بي
دو متغير قيمت سبز و قصد خر د محصوپر سازگار با محيطز ست وجود دارد و در نتيجه ورض  H0رد شده و ورض H1
مورد تأ يد است
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فرضیه چهارم:
 :H1بي ترويع سبز و قصد خر د محصوپر سازگار با محيطز ست رابطه مثبت و معناداری برقرار است
 :H0بي ترويع سبز و قصد خر د محصوپر سازگار با محيطز ست رابطه مثبت و معناداری برقرار نيست
جدول ( :)6مفروضات آزمون همبستگی اسپیرمن برای فرضیه چهارم

نتيجه
سط معني داری
مقدار ضر ب همبست ي اسپيرم
0/101
همبست ي مثبت معنادار و رد H0
0/007
با توجه به جدول ( )6نتا ج بدست آمده برای سط معناداری بيان ر ا است كه رابطه همبست ي بي دو متغير بي ترويع
سبز و قصد خر د محصوپر سازگار با محيطز ست با ضر ب 0/101و  sig = 08007تا يد شده و با سط اطميناف 79
درصد مورد قبول است به دليل ا كه سط معناداری در ضر ب همبست ي كمتر از پنج درصد است لذا رابطه مستقيم و
معناداری بي دو متغير بي ترويع سبز و قصد خر د محصوپر سازگار با محيطز ست وجود دارد و در نتيجه ورض  H0رد
شده و ورض  H1مورد تأ يد است
فرضیه پنجم:
 :H1بي مکاف سبز و قصد خر د محصوپر سازگار با محيطز ست رابطه مثبت و معناداری وجود برقرار است
 :H0بي مکاف سبز و قصد خر د محصوپر سازگار با محيطز ست رابطه مثبت و معناداری وجود برقرار نيست
جدول ( :)7مفروضات آزمون همبستگی اسپیرمن برای فرضیه پنجم

نتيجه
سط معني داری
مقدار ضر ب همبست ي اسپيرم
0/160
همبست ي مثبت معنادار و رد H0
0/007
با توجه به جدول ( )1نتا ج بدست آمده برای سط معناداری بيان ر ا است كه رابطه همبست ي بي دو متغير مکاف سبز و
قصد خر د محصوپر سازگار با محيطز ست با ضر ب 0/160و  sig = 08007تا يد شده و با سط اطميناف  79درصد مورد
قبول است به دليل ا كه سط معناداری در ضر ب همبست ي كمتر از پنج درصد است لذا رابطه مستقيم و معناداری بي
دو متغير مکاف سبز و قصد خر د محصوپر سازگار با محيطز ست ک وجود دارد و در نتيجه ورض  H0رد شده و ورض H1
مورد تأ يد است
نتیجه گیری
در دنيای امروز منابع نقش بسيار مهمي در توسعه شركت ها دارند و از سو ي د ر منابع با د به صورر متعادل مصرف شوند
تا توسعه اقتصادی متعادل و پا دار باشد بازار ابي سبز راهبردی است كه شركت ها را به توليد و بازار ابي محصوپتي از
منابع طبيعي كه برای طبيعت مضر نبوده و به طبيعت برمي گردد سوق مي دهد و از ا طر ق هم منابع طبيعي حفظ مي
گردد و هم سودآوری و روابط بلندمدر با مشتر اف برای شركت ا جاد مي شود پژوهش حاضر با هدف بررسي رابطه آميخته
های بازار ابي سبز و قصد خر د مشتری انجام شده است آزموف كولموگروف اسميرنوف غير نرمال بودف داده های پژوهش را
نشاف داد بنابرا از آزموف ناپارامتر ک اسپيرم بررسي ورضيه های پژوهش استفاده شده است رابطه همبست ي بي دو
متغير آميخته های بازار ابي و قصد خر د محصوپر سازگار با محيط ز ست با ضر ب 0/167و  sig = 08007تا يد شده و با
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سط اطميناف  79درصد مورد قبول است به دليل ا كه سط معناداری در ضر ب همبست ي كمتر از پنج درصد است لذا
رابطه مستقيم و معناداری بي دو متغير آميخته های بازار ابي و قصد خر د محصوپر سازگار با محيط ز ست وجود دارد و در
نتيجه ورض  H0رد شده و ورض  H1مورد تأ يد است ادامه تحليل اوته ها نشاف داد كه رابطه همبست ي بي دو متغير بي
محصول سبز و قصد خر د محصوپر سازگار با محيطز ست با ضر ب 0/148و  sig = 08007تا يد شده و با سط اطميناف
 79درصد مورد قبول است رابطه همبست ي بي دو متغير قيمت سبز و قصد خر د محصوپر سازگار با محيطز ست با ضر ب
0/187و  sig = 08007تا يد شده و با سط اطميناف  79درصد مورد قبول است همچني رابطه همبست ي بي دو متغير بي
ترويع سبز و قصد خر د محصوپر سازگار با محيطز ست با ضر ب 0/101و  sig = 08007تا يد شده و با سط اطميناف 79
درصد مورد قبول است در نها ت رابطه همبست ي بي دو متغير مکاف سبز و قصد خر د محصوپر سازگار با محيطز ست با
ضر ب 0/160و  sig = 08007تا يد شده و با سط اطميناف  79درصد مورد قبول است












منابع
عليمحمدی منا حداد اف عليرضا ( )7479تاثير آميخته بازار ابي سبز بر قصد خر د مشتری به واسطه اعتماد مشتری سومي
كنفرانس بي المللي مد ر ت و اقتصاد
اكبری محس آهلل طه سيد حس صادق پور پو ا ( )7473تأثير بازار ابي سبز بر قصد خر د مشتر اف با نقش واسطهای
مسئوليت اجتماعي شركت و تصو ر محصول دوماهنامه بررسي های بازرگاني دوره  74شماره  10صص 30-47
پود نه حاجي پور حجت پورصفرطبالونداني عمادالد باقری وسف ( )7476تأثير آميخته بازار ابي سبز بر تصميم خر د
محصوپر ورزشي مد ر ت ورزشي دوره  7شماره  4صص 918-969
بيک زاده جعفر اوری علي ( )7479ارتباط بي استراتژی های بازار ابي سبز و وواداری مصرف كننده به برند لوازم خان ي
سبز سومي كنفرانس بي المللي اقتصاد سبز
پور سليمي مجتبي غالمي وسمجاني مر م رحيمي آسيه ( )7476بررسي تاثير آميخته بازار ابي بر قصد خر د محصول سبز
با نقش تعد ل گری ارزش های اسالمي دومي هما ش بي المللي انسجام مد ر ت و اقتصاد در توسعه
بشير پور مهدی محمد اف محمود ( )7478شناسا ي و رتبهبندی عوامل متثر بر تما ل اوراد به خر د كاپهای سبز
دوماهنامه بررسي های بازرگاني دوره  71شماره  71صص 40-00
رشيدی واطمه ( )7476بررسي تاثير مولفه های آميخته بازار ابي سبز بر تغيير ن رش روتار مصرف كننده (مطالعه موردی:
شعب های پرمي مشهد) دومي هما ش بي المللي انسجام مد ر ت و اقتصاد در توسعه
خسروی نفيسه كرباسي علي ( )7473مطالعه رابطه آميخته های بازار ابي سبز بر قصد خر د مجدد مشتر اف در محصوپر
لبني ارگانيک كنفرانس بي المللي مد ر ت اقتصاد و مهندسي صنا ع
بيرجندی مسعود غالمي عبدالخالق حقيقي محمد ( )7478تأثير ال وی ارزش های خر د بر قصد خر د مجدد مشتر اف
مطالعار مد ر ت راهبردی شماره  41صص 716-767
احد مطلق احساف طبسي شيما شيخ محمدی خمسه محمد ( )7479بررسي عوامل موثر بر قصد خر د محصوپر سبز
چهار كنفرانس بي المللي پژوهش های نو در مد ر ت اقتصاد و حسابداری
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