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مصرف کنندگان محصوالت  با رفتار خریدو آگاهی هاي زیست محيطی  بازاریابی سبز بينبررسی رابطه 

 پتروشيمی استان ایالم

 

    ابوذر شيخ زاده مقدم کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی اهواز

habozar1362@gmail.com 

    دکتراي اقتصاد عضو هيات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهوازدکتر صغري قبادي 

dr.ghobadi@gmail.com 

 حسن زینبی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز

hassanzeinebi2@gmail.com 
 شيخ کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهوازمهسا 

msh.8654@yahoo.com 
 چکيده    

مصرف کنندگان محصوالت پترو شيمی استان  با رفتار خرید و آگاهی هاي زیست محيطی بازاریابی سبز  رابطه بينهدف از پژوهش حاضر 

گویه در  12.از از پرسشنامه استفاده شده استبراي گردآوري داده هاي مورد ني. طرح پژوهش توصيفی از نوع همبستگی بود. بود ایالم

ضریب روایی پرسشنامه مذکور با استفاده از تحليل . استبوده و پایایی کافی برخوردار پرسشنامه از روایی . است گردیدهپرسشنامه مطرح 

ضریب پایایی پرسشنامه مذکور از روش آلفاي براي تعيين همچنين،  وعاملی و بهره گيري از چرخش واریماکس مورد بررسی قرار گرفت 

کنندگان  مصرف حاضر، مطالعه آماري جامعه. بود( 2991)ابزارهاي پژوهش شامل پرسشنامه بازاریابی سبز کيم . کرونباخ استفاده گردید

حالت  در نمونه حجم محاسبه روش از ،ميباشد آماري نامحدود جامعه اعضاي تعداد که آنجا از ده وبومحصوالت پتروشيمی استان ایالم 

مونه این ن .ساده استفاده می شود تصادفی گيري نمونه روش از گيري، نمونه ي شيوه خصوص در. گردید استفاده جامعه بودن نامحدود

ها از براي تحليل داده .دگان بود که بصورت نمونه گيري تصادفی و از طریق فرمول انتخاب شدندننفر از مصرف کن 483پژوهش شامل 

فرهنگ بازاریابی سبز بين  نتایج حاکی از آن بود که. استفاده شد هاي آماري ضریب همبستگی ساده پيرسون و رگرسيون چند متغيرهروش

زاریابی همچنين نتایج رگرسيون نشان داد با .رابطه مثبت معناداري وجود داردمصرف کنندگان  با رفتار خریدي زیست محيطی و آگاهی ها

 .ميباشدمصرف کنندگان  پيش بينی کننده رفتار خرید و آگاهی هاي زیست محيطی سبز 

 .کنندگانمصرف  رفتار خرید آگاهی هاي زیست محيطی، بازاریابی سبز،: واژگان کليدي
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 مقدمه 

آنگونه که باید مورد  بازاریابی سبز ساليان زیادي می گذرد اما به دالیل گوناگونی این مسئله با وجود آنکه از مطرح شدن مباحث مربوط به

 گرفتار کردهشدن مسائل و مشکالت زیست محيطی که امروزه نسل بشر را به خود  هرچند به نظر می رسد با آشکار. توجه قرار نگرفته است

جلوگيري از گرم شدن زمين، استفاده پایدار از منابع،  حفاظت از منابع طبيعی،. یابداست لزوم توجه به این مقوله بيش از پيش ضرورت 

 بازاریابی هم به عنوان علمی که زیستی، همه و همه از نگرانی هایی است که امروزه بشر از آن رنج می برند و کاهش آلودگی هاي صوتی و

 هاي بشر بوده، این نگرانی و نياز عمومی را شناسایی کرده و با استفاده از همواره در تالش براي شناسایی و ارضاي نيازها و خواسته

 (. 2492حسنی و همکاران، )ابزارهایی سعی در ارضاي این نياز عمومی نماید 

سبز یاد می گردد تبدیل به یکی از استراتژي هاي شرکتها  زاریابیشرکتها در برابر محيط زیست که به عنوان با در واقع مسئوليت اجتماعی

 با توجه به بحران مصرف منابع و انرژي، نيازمند توسعه و ترویج بازاریابی کشور ایران در سالهاي اخير. امروز شده است در بازار رقابتی

از کشورهاي دنيا از سطح باالي آلودگی هوا، کيفيت  يایران، همانند بسيار. محصوالتی است که سازگاري بيشتري با محيط زیست دارند

سریع منابع انرژي رنج می برد  آلودگی هاي صوتی ناشی از ترافيک، ميزان زیاد زباله هاي دفع نشدنی و کاهش پایين آب، حجم باالي

شيوه  ه با ایجاد تغييراتی کوچک درناهنجار و فعاليت هاي ناپایدار ایجاد می شود ک مشکالت زیست محيطی عمدتاً به واسطه مصرف گرایی

 (. 2491انتظاري، )داشته باشد  زندگی و عادات مصرفی، هر فرد ميتواند مشارکت ارزشمندي در این حرکت

مصرف کنندگان در مصارف خود نسبت به مسایل زیست  این رو پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی به این سؤاالت اساسی است که آیارفتار 

ریابی سبز حساس می باشند؟ و آیا این حساسيت در شکل دهی نوع رفتار مصرفی آنها اثرگذار است؟در نتيجه تحقيق در این محيطی و بازا

 .راستا صورت پذیرفت
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 چارچوب نظري و مدل مفهومی تحقيق

 کنندگان مصرف. کردن است زندگی و مصرف توليد، براي پایدار و روشی منصفانه یافتن بشر، اصلی چالش جدید قرن در

 را ها شرکت از روبه رشدي تعداد شده، راستا هم نيز محيطی زیست قوانين که با محيطی زیست پاسخگویی برابر در

 (. 1118لی،)داده است  قرار فشار تحت دوستانه زیست محيط هاي ایجاد برنامه و طراحی منظور به

 به انرژي مصرف و اوليه مواد تأمين توليد، توزیع، در را خود محيطی زیست منفی تأثيرات ها  باید شرکت رو این از 

 رانده خواهند عقب به مشتریان سرسختانه تقاضاي و وسيله قوانين به صورت غيراین در. دهند کاهش قابل توجهی طرز

 محيطی زیست اعتبار در مورد مشروح اطالعات ارایه بازاریابان براي بهترین استراتژي بنابراین(. 1118گرانت، )شد 

 (. 1123هندرسون، )مشتریان است  به حصوالتشانم

 است، افزایش حال در روز به هستند، روز مواجه ها آن با مردم که محيطی زیست که مشکالت آنجا از دیگر سوي از

 فقدان و هستند اطالعات نيازمند خرید آگاهانه براي مشتریان زیرا(. 1118لی، )یابد  ارتقا ها آن محيطی آگاهی زیست باید

 (. 1121ميشل، )گردد  خریدشان به تصميم هنگام سبز در هاي ویژگی و معيارها بکارگيري از مانع تواند اطالعات می

 مصرف رفتارهاي از بسياري با محيطی مستقيما زیست دانش و آگاهی که ميدهند نشان از تحقيقات بسياري به عالوه 

 گسترش و کننده مصرف رفتار بر عميقی تاثير محيطی زیست آگاهی افزایش(. 1119باربر و همکاران ،)دارد  رابطه کننده

 طور به که است عناصري حاوي همچنين و زیان نرسانده زیست محيط به که است محصوالتی. دارد سبز بازار محصوالت

باتوجه به آنچه که شرح داده شد موضوع بازاریابی سبز و محصوالت سبز و  (.2494غالمی، )  نيستند مضر زیست محيط براي بالقوه

مصرف کنندگان  با رفتار خریدو آگاهی هاي زیست محيطی اهميت موضوع محيط زیست در این تحقيق به تعيين رابطه بين بازاریابی سبز 

 .شودپرداخته میمحصوالت پترو شيمی استان ایالم 
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 می تحقيقمدل مفهو: 2شکل شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1123-ریو: منبع

 

 . بين بازاریابی سبز و رفتار خرید مصرف کنندگان رابطه مثبت معناداري وجود دارد: فرضيه اول

 .بين آگاهی زیست محيطی و رفتار خرید مصرف کنندگان رابطه مثبت معناداري وجود دارد:فرضيه دوم

 .بين محصوالت سبز و رفتار خرید مصرف کنندگان رابطه مثبت معناداري وجود دارد: فرضيه سوم

 .دارد بين قيمت محصوالت سبز و رفتار خرید مصرف کنندگان رابطه مثبت معناداري وجود: فرضيه چهارم

 .بين توسعه محصوالت سبز و رفتار خرید مصرف کنندگان رابطه مثبت معناداري وجود دارد:فرضيه پنجم

 بازاریابی سبز

 

 رفتار مصرف کننده

 

 آگاهی زیست محیطی

 قیمت سبز

 توسعه سبز

ویژگی محصول 

 سبز
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 روش پژوهش

 جامعه اعضاي تعداد که آنجا از  بودمحصوالت پتروشيمی استان ایالم کنندگان  مصرف حاضر، مطالعه آماري جامعه      

 از اعضاي نمونه تعداد. گردید استفاده جامعه بودن حالت نامحدود در نمونه حجم محاسبه روش از بود، آماري نامحدود

 :گردید محاسبه زیر فرمول طریق

 
  .نفر است483حجم نمونه    .ساده استفاده می شود تصادفی گيري نمونه روش از گيري، نمونه ي شيوه خصوص در

  .نفر از مصرف کندگان بود که بصورت نمونه گيري تصادفی و از طریق فرمول انتخاب شدند 483نمونه این پژوهش شامل  

 1تا  2سوالت . بود( خيلی زیاد) 1تا ( خيلی کم) 2تهيه شد و نمره گذاري آن براساس طيف ليکرت از ( 2991)این پرسشنامه توسط کيم 

آگاهی زیست  21تا  21بازاریابی سبز، سواالت  22تا  2قيمت سبز، سواالت  22و  21توسعه سبز،  9تا  6ویژگی محصول سبز، سئواالت 

 (2492رعنایی کردشولی و یاري بوزنجانی، )رفتار مصرف کننده را نشان می دهد  12تا  26محيطی و سئواالت 

ر با استفاده از تحليل عاملی و بهره گيري از چرخش ضریب روایی پرسشنامه مذکو( 2492)در پژوهش رعنایی کردشولی و یاري بوزنجانی  

را  پرسشنامه 15/1واریماکس مورد بررسی قرار گرفت و نتيجه نشان داد که هر عامل مقادیر ویژه باالتر از یک را نشان می دهد و در مجموع 

سشنامه مذکور از روش آلفاي کرونباخ استفاده ضریب پایایی پربراي تعيين همچنين، . تبيين کرد، که نشان از روایی باالي پرسشنامه داشت

، بازاریابی 81/1، بازاریابی سبز 84/1، توسعه سبز 82/1گردید که با استفاده از این روش ضریب پایایی پرسشنامه براي ویژگی محصول سبز 

 .بدست آمد 58/1و رفتار مصرف کننده  81/1، آگاهی زیست محيطی 86/1سبز 

 

همچنين جهت تبيين مبانی نظري پژوهش از مطالعات . ها تجزیه و تحليل گردیدامه ها و نمره گذاري آن، دادهآوري پرسشنبعد از جمع 

 .نسخه بيستم استفاده شد ( SPSS)در ضمن جهت تجزیه و تحليل دادها از نرم افزار کامپيوتر  اي استفاده شده استکتابخانه

 

 تجزیه وتحليل داده ها
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مصرف کنندگان محصوالت پترو شيمی  با رفتار خرید و آگاهی هاي زیست محيطی بازار یابی سبز رابطه بينتعيين هدف کلی این پژوهش 

 . در ادامه با استفاده از روش هاي آماري مناسب، داده هاي جمع آوري شده را مورد تجزیه و تحليل قرار ميدهيم .بود استان ایالم

 یافته هاي توصيفی

ميانگين، انحراف معيار و تعداد مدیران نمونه براي کليهه متغيرههاي مهورد    ري شامل شامل شاخص هاي آما هاي توصيفی این پژوهش یافته 

 .باشد که در جداول زیر ارائه شده است مطالعه می

 

 بازاریابی سبز، آگاهی زیست محيطی و رفتار خریدميانگين و انحراف معيار : 2-3جدول 

 شاخص هاي آماري

 متغير

 تعداد معيارانحراف  ميانگين

 483 33/4 12/21 ویژگی محصول سبز

 483 24/4 21/26 توسعه سبز

 483 26/5 94/5 قيمت سبز

 483 38/3 55/48 بازاریابی سبز

 483 31/6 11/28 آگاهی زیست محيطی

 483 15/8 15/14 ار خریدرفت

؛ 24/4، 21/26؛ توسعه سبز 33/4، 12/21محصول سبز مشاهده می گردد ميانگين و انحراف معيار ویژگی  2ه3همانگونه که در جدول 

 .می باشد 15/8، 15/14و رفتار خرید   31/6، 11/28؛ آگاهی زیست محيطی 38/3، 55/48؛ بازاریابی سبز 26/5، 94/5قيمت سبز 

 

 

 یافته هاي استنباطی مربوط به فرضيه هاي تحقيق

براي بررسی نرمال بودن نمهرات متغيرههاي   . براي بررسی فرضيه تحقيق، از ضریب همبستگی پيرسون و رگرسيون چندمتغيره استفاده شد 

 .تحقيق از آزمون کلموگروف و دوربين واتسون استفاده شده است
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 نتایج آزمون کلموگروف ه اسميرنف در مورد پيش فرض نرمال بودن توزیع نمرات: 1-3جدول 

 

 نرمال بودن توزیع نمرات

 کلموگروف ه اسميرنف

 معنی داري آماره

 11/1 14/1 ویژگی محصول سبز

 28/1 19/1 توسعه سبز

 19/1 22/1 قيمت سبز

 21/1 18/1 بازاریابی سبز

 21/1 24/1 آگاهی زیست محيطی

 18/1 11/1 رفتار خرید

 

براي نرمال بودن توزیع نمرات در متغيرهاي بازاریابی سبز، آگاهی زیست محيطهی  گردد، فرض صفر  مشاهده می 1-3همانگونه که در جدول 

 .یعنی پيش فرض نرمال بودن توزیع نمرات متغيرها تأیيد گردید. گردد و رفتار خرید تأیيد می

بينی توسهط  عی و مقادیر پيشتفاوت بين مقادیر واق)گيرد، نرمال بودن استقالل خطاها هایی که در رگرسيون مدنظر قرار مییکی از مفروضه

در صورتی که فرضيه استقالل خطاها رد شود و خطاها با یکدیگر همبستگی داشته باشند، امکان استفاده از . از یکدیگر است( مدل رگرسيون

 . رگرسيون وجود ندارد

 

  .بين بازاریابی سبز و رفتار خرید مصرف کنندگان رابطه مثبت معناداري وجود دارد: فرضيه اول

 

 بازاریابی سبز و رفتار خرید مصرف کنندگانرابطه : 4-3جدول 

 سطح معناداري رفتار خرید تعداد متغير مالک
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باشد  می r= 34/1گردد، ضریب همبستگی بين بازاریابی سبز و رفتار خرید مصرف کنندگان برابر  مشاهده می 4-3همانطور که در جدول 

 .رابطه مثبت معناداري وجود داردبازاریابی سبز و رفتار خرید مصرف کنندگان بين دیگر  عبارتبه . باشد معنادار می 112/1که در سطح 

 .بين آگاهی زیست محيطی و رفتار خرید مصرف کنندگان رابطه مثبت ومعنا دار وجود دارد: فرضيه دوم

 و رفتار خرید مصرف کنندگان محيطیآگاهی زیست رابطه : 3-3جدول 
 سطح معناداري رفتار خرید تعداد متغير مالک

 ضریب همبستگی

 112/1 42/1 483 آگاهی زیست محيطی

     

 r= 42/1گردد، ضریب همبستگی بين آگاهی زیست محيطی و رفتار خرید مصهرف کننهدگان برابهر     مشاهده می 3-3همانطور که در جدول  

رابطهه مثبهت   و رفتهار خریهد مصهرف کننهدگان      آگاهی زیسهت محيطهی  بين دیگر  عبارتبه . باشد معنادار می 112/1باشد که در سطح  می

 .معناداري وجود دارد

 

در این قسمت براي بررسی دقيق تر فرضيه هاي تحقيق از رگرسيون چندمتغيره به منظور قدرت پهيش بينهی متغيرههاي بازاریهابی سهبز و      

 .ارائه شده است 1-3زیست محيطی براي رفتار خرید مصرف کنندگان استفاده شده که نتایج در جدول  آگاهی

 بازاریابی سبز و آگاهی زیست محيطیبر اساس رفتار خرید مصرف کنندگان پيش بينی : 1-3جدول 

R R متغيرهاي پيش بين
2

 F p  t p 

 ضریب همبستگی

 112/1 34/1 483 بازاریابی سيز
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 ویژگی محصول سبز

39/1 13/1 83/26 112/1 

14/1 84/2 112/1 

 112/1 38/1 18/1 توسعه سبز

 112/1 21/2 44/1 قيمت سبز

 112/1 88/2 48/1 بازاریابی سبز

 114/1 21/1 28/1 آگاهی زیست محيطی

 

 مالحظه می شود، براساس نتایج حاصل از تحليل رگرسيون چندگانه، بين 1-3همانطور که در جدول 

وجود دارد و ( =36/1MR)چندگانه  همبستگیرفتار خرید مصرف کنندگان با ( بازاریابی سبز و آگاهی زیست محيطی)متغيرهاي پيش بين 

83/26=F  112/1می باشد که در سطح>P درصد واریانس رفتار خرید مصرف  13همچنين نتایج نشان داد که . معنی دار می باشد

نتایج حاصل از تحليل . ن بازایابی سبز و ابعادش و همچنين آگاهی زیست محيطی قابل تبيين استکنندگان بوسيله متغيرهاي پيش بي

، ویژگی محصول سبز (=18/1)با بتاي ، توسعه سبز (=44/1)با بتاي ، قيمت سبز (=48/1)با بتاي رگرسيون نشان داد که بازاریابی سبز 

بينی می کنند و از پيشرا به ترتيب قادرند که رفتار خرید مصرف کنندگان ( =28/1)با بتاي و آگاهی زیست محيطی ( =14/1)با بتاي 

ميان پيش بين ها، بازاریابی سبز به دليل اینکه بتاي بزرگتري نسبت به سایر متغيرها داشت، بهترین پيش بين رفتار خردید مصرف 

 .کنندگان شد

 نتيجه گيري

مصرف کنندگان محصوالت پترو شيمی  با رفتار خرید و آگاهی هاي زیست محيطی بازار یابی سبز رابطه بين تعيينهدف کلی این پژوهش  

 بود استان ایالم

 . بين بازاریابی سبز و رفتار خرید مصرف کنندگان رابطه مثبت معناداري وجود دارد: فرضيه اول

باشد که در  می r= 34/1رفتار خرید مصرف کنندگان برابر مشخص شد، ضریب همبستگی بين بازاریابی سبز و  3-3با توجه به نتایج جدول  

 . رابطه مثبت معناداري وجود داردو رفتار خرید مصرف کنندگان  بازاریابی سبزبين دیگر  عبارتبه . باشد معنادار می 112/1سطح 

ا رفتار خرید رابطه معناداري وجود دارد و در تحقيقی نشان داد که بين بازاریابی سبز ب( 2494)غالمی درباره نتيجه بدست آمده باید گفت 

نشان داد که بازاریابی سبز نقش مثبتی در پيش بينی رفتار خرید مصرف کنندگان دارد و نتایج گویاي آن بود که ( 2492)همچنين هادیان 
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العه ایی گزارش کردند که در طی مط( 1123)جينگيجن و فينگ . بين بازاریابی سبز با خرید مصرف کنندگان رابطه مستقيمی وجود دارد

نتيجه بدست . رابطه مثبت معناداري وجود داردخرید مصرف کنندگان بين قيمت سبز، تبليغ سبز و محصول سبز بهمراه بازاریابی سبز با 

 .آمده با تحقيق باال همسویی داشت

 طریق از اطرافشان محيط و خود از محافظت در افراد تالش سبز مصرفتوان گفت  در تبيين یافته مربوط به فرضيه اول تحقيق می  

 . است اجتماعی نوعی مسؤوليت عنوان به زیست محيط به کنندگان مصرف نگرانی و توجه نشانگر و بوده تصميمات خرید

 .بين آگاهی زیست محيطی و رفتار خرید مصرف کنندگان رابطه مثبت ومعنا دار وجود دارد: فرضيه دوم

 r= 42/1مشخص شد، ضریب همبستگی بين آگاهی زیست محيطی و رفتار خرید مصرف کنندگان برابر  3-3با توجه به نتایج جدول  

رابطه مثبت و رفتار خرید مصرف کنندگان  آگاهی زیست محيطیبين دیگر  عبارتبه . باشد معنادار می 112/1باشد که در سطح  می

 . معناداري وجود دارد

نشان آگاهی زیست محيطی و رفتار خرید مصرف کنندگان در پژوهشی با عنوان بررسی رابطه ( 2491)می توان گفت رستمی  درباره نتایج

آگاهی زیست محيطی و رفتار خرید مصرف . رابطه معناداري وجود داردآگاهی زیست محيطی و رفتار خرید مصرف کنندگان داد که بين 

. .بودآگاهی زیست محيطی و رفتار خرید مصرف کنندگان بطور مثبت پيش بين یست محيطی آگاهی زرابطه چندگانه داشت و کنندگان 

رابطه مثبت  آگاهی زیست محيطی و رفتار خرید مصرف کنندگاندر طی مطاله ایی گزارش کردند که ( 1123)جينگيجن و فينگ 

. رابطه مثبتی وجود دارد رفتار خرید مصرف کنندگانآگاهی زیست محيطی و بين که نشان داد ( 1121)اسکاریوت معناداري وجود دارد، 

 .با نتيجه تحقيق همسو می باشنداین نتایج 

 در اندازد، خطر به را دیگران و خود سالمت است ممکن که محصوالتی از مصرف کنندگاندر تبيين این نتيجه بدست آمده می توان گفت  

می نمایند که چنين آگاهی از شرایط زیست محيطی با رفتار مصرف  دوري آورد وارد زیست محيط به جدي آسيب هاي توليد فرایند طول

 . کنندگان مرتبط است
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 محدودیت تحقيق

ههاي آزمایشهی و شهبه    ههاي آن در مقایسهه بها روش   که تحقيق حاضر توصيفی و از نوع همبستگی است، در نتيجه، یافتهه با توجه به این -2

 .است آزمایشی، از قاطعيت کمتري برخوردار

 .تحقيق بر روي یک نمونه محدود صورت پذیرفت زیرا در تعميم نتایج باید محتاط بود -1

 
 پيشنهادهاي پژوهشی

 .گردد که نقش بازاریابی سبز و آگاهی زیست محيطی در پيش بينی رفتار مصرف کننده در محصوالت دیگر صورت پذیردپيشنهاد می -2

 .آینده عوامل بازدارنده بازاریابی سبز و آگاهی زیست محيطی بررسی شودشود در تحقيقات  همچنين پيشنهاد می -1

هاي مشابه این پژوهش در مؤسسات دیگر برحسب اهميهت و تنهوع   هاي این تحقيق، پژوهشپذیري بيشتر یافتهمناسب است براي تعميم -4

 .کارکردهاي آن و نيز در شهرها و جوامع مختلف اجرا شود
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