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بررسی عوامل مؤثر بر نگرش مشتریان
به بستهبندی سبز و قصد خرید آنها
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تاریخ دریافت5931/51/51 :
تاریخ پذیرش5939/11/11 :

چکیده

تولید محصوالت سبز و خصوصاً بستهبندیهای سبز عالوه بر فراهم نمودن بستر الزم به منظوور
تحقق مسئولیتهای اجتماعی شرکتهوا ی داخلوی موی توانود راه وار مناسوبی بورای کواه
آسیبهای محیط زیستی در سطح کشور باشد .با توجه به اهمیت این مسئله و ضرورت بررسوی
عواملی که میتواند بر نگرش و خرید بستهبندی سبز از جانوب مشوتریان مووبر باشود تحقیوق
حاضر با روی ردی توصیفی /پیمایشی و با هدفی کاربردی به انجام رسیده است .بوی از 5911
پرسشنامه در پنج کالن شهر کشور برای انجام تحقیوق جمو آوری شود .در سونج روایوی از
روش روایی محتوایی /ظاهری و در تحلیل پایایی از دو روش آلفای کرونباخ ( 68درصد) و روش
دو نیم کردن ( 77درصد) استفاده گردید .نتایج تحقیق نشان داد کوه عامول مسوئولیتپوذیری
محیطی مشتری بیشترین ابر را بر نگرش وی به بسته بندی سبز داشوته اسوت .از سووی دیگور
عالوه بر تایید ابر نگرش مشتری به بستهبندی سبز بر قصود خریود کواال بوا بسوتهبنودی سوبز
مشخص شد متغیر قیمت کاال با بستهبندی سبز این رابطه را تعدیل میکند؛ در حالیکه متغیور
سطح دسترسی به کاال با بستهبندی سبز نمیتواند است این رابطه را تعدیل نماید.
واژگان کلیدی :مسئولیت اجتماعی تولید سبز بستهبندی سبز نگرش بوه بسوتهبنودی سوبز
قصد خرید.
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 -1مقدمه

با ورود به عصر صنعتی از دهه  11میالدی شرکتهای بزرگ تمام تالش خود را صور
تولید انبوه کاالها و کاه قیمت برای فروش بیشتر کواال کردنود .اگر وه ایون نگواه بوا
حضور رقبای بیشتر و تغییر ش ل بازارها از وضعیت انحصاری به رقابتی قودری متحوول
شد و سمت و سوی دیگری یافت .اما هرگز به پیامهای این روند بر محیطزیسوت انسوان
و سایر موجودات توجهی نشد و روز به روز محیط زیستی که بشر برای ایجاد رفاه خود از
آن بهره برداری میکرد رو به اضمحالل نهاد و زندگی و رفاه بشر را بوا تهدیودات جودی
روبرو ساخت (الندائو .)1116 5سیر فزاینده تولید این شرکتهوا در دهوه  81بوه بعود و
تأبیرات مخربی که پسماندهای صنعتی این شرکتها بر محیطزیست داشت باعث شود
تا به سرعت غیرقابل باوری محیطزیست تخریب شود (گرنوت .)1117 1نگرانوی از ایون
موضوع در گروههای مصر کننده حامی محویطزیسوت بوه ویوهه در کشوورهای توسوعه
یافته این انتظار را ایجاد کرد که شرکتها میباید بی از پی به محیطزیسوت توجوه
کنند .از این رو شرکتها در مقام پاسخگویی به این انتظار که از سمت مصر کنندههوا
و بعدها نهادهای دولتی مطرح شد به سمت تولید محصوالت سبز متمایول شودند .ایون
مفهوم به عنوان ی ی از جدیدترین و از طرفی ضروریترین روشهای تولیدکاال عالوه بر
کاه آسیب های محیطی ابرات قابل مالحظهای بر درآمد کسب شهرت برندسوازی و
ایجاد مزیتهای رقابتی داشوت (شویان1151 9؛ پولونسو ی و روزنبرگور .)1115 4ایون
روش تولید تنها به ویهگیهای درونی کواال محودود نبوود و هموانگونوه کوه در شورکت
مکدونالد مشاهده شد بسته بندی آن را نیوز شوامل مویگردیود (گرنوت  .)1117ایون
مسئله از آن جهت قابل بحث است که بستهبندی جزئی جدائیناپذیر از محصول است و
به عبارتی بهتر یک محصول سبز بدون بستهبندی سبز (آن نوع از بستهبندیهایی که بوا
شرایط محیطزیستی سازگاری مناسبتری دارند و آسیبهای کمتری بور محویطزیسوت
وارد موویکننوود) سووبز نیسووت .کاسووای و ورمووا )5331( 1معتقوود هسووتند بووا تولیوود
بستهبندیهای سبز و تغییر در نگرش مشتریان به بستهبندیهای سبز به منظوور خریود
کاالهایی با این نوع خاص از بستهبندی میتوان از سوه منظور بورای گوروههوای ذینفو
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ارزشآفرینی کرد .نخست آن ه در صورت تولید اینگونه بسوتهبنودیهوا و کوم کوردن از
حجم ضایعات میتوان از هزینه های تولید کاسوت و قیموت کمتوری بور مصور کننوده
تحمیوول کوورد (یونووو و دیگووران .)1151 5از منظوور دوم بووه تناسووب تولیوود ایوونگونووه
بستهبندیها شرکت مویتوانود بوه شو ل بهینوهتوری از منواب محودود خوود در تولیود
بسته بندی کاالها استفاده کند و عالوه بر کارایی باالتر در فراینود تولیود مزیوت رقوابتی
مناسبی در بازار برای کاالهای خود ایجاد کند (گون الوز .)1159 1از منظر سووم تولیود
اینگونه بستهبندیها میتواند همانگونه که یوسیتالو )5368( 9نیز معتقد است از حجم
ضایعات غیر قابل بازیافت محیطی ب اهد و ابرات مثبتی بر سالمت محیطزیسوت داشوته
باشد (گوپتا و ساماناتا.)1155 4
حال اولین سؤالی که پس از بیان ابرات تولید بستهبندیهای سبز برای گروههای ذینفو
شامل شرکتها محیط زیست و حتی مشتریان مطرح می شود آن است که وه عوواملی
می تواند بر نگرش مشتریان نسبت به این گونه بستهبندیها تأبیر بگذارد و این نگرش به
واسطه نق آفرینی ه متغیرهای دیگری (همچون قیمت سطح دسترسی و )...میتواند
منجر به قصد خرید کاالهایی با بسته بندی سبز شود .در ارتباط با عوامل موبر بر نگورش
مشتری و قصد خرید محصوالت سبز تحقیقات به نسبت متنووعی (لوی1116 1؛ گون و
3
دیگران1116 8؛ ن و ای1151 7؛ عبدالوحید و دیگران1155 6؛ یعقوو و زکریوا
1155؛ حموودی و دیگووران 5931؛ امووان و دیگووران1151 51؛ هووای و مووای)1151 55
صورت گرفته است .عمدتاً این عوامل را در قالب مواردی همچون شدت ادراکی مشوتری
از بروز مسایل محیط زیستی مسئولیت پذیری محیطی ادراکی مشتری ابربخشی ادراکی
مشتری از تولید محصوالت سبز محرکهوای اجتمواعی و محورکهوای دولتوی مطورح
می کنند .از سوی دیگر در مورد نگرش به بستهبندی سوبز و ابرگوذاری و ابرپوذیری آن
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نیز باید اذعان کرد که تحقیقات عالوه بر تعداد اندک خود با جامعیت مناسبی نیز همراه
نبودهاند؛ به گونهای که در شاخصترین مطالعات ایون حووزه (یوسویتالو 5368؛ روکوا و
یوسیتالو 1116 5و ذاکرصالحی و ذاکرصالحی )1151 1تنها به بررسوی برخوی عوامول
موبر بر نگرش مشتری به بستهبندی سبز اکتفا شده است و نق متغیرهوای تعودیلگور
در رابطه میان نگرش و قصد خرید کاالها با بستهبندی سبز ندان بررسی نشده است.
با توجه به تحقیقات اندکی که در سطح جهان در رابطه با بررسی عوامل موبر بر نگورش
مشتریان به بستهبندی سبز و متعاقباً قصد خرید کاالهایی با این نوع بسوتهبنودی انجوام
شده است و از سوی دیگر این مسئله که در فضای داخلوی در کمتور تحقیقوی همچوون
تحقیق حاضر تا کنون این مسئله بررسی نشده است تحقیق حاضر نود هود کلوی را
در دستور کار خود دارد .هد اول تشریح اهمیت مفهوم بستهبندی سوبز و شناسوایی و
بررسی ابر عوامل مختلف بر نگرش مشتریان به بستهبندی سبز میباشود .هود دوم آن
است که ابر نگرش مشوتریان بوه بسوتهبنودی سوبز تحوت توأبیر نقو تعودیلگرایانوه
متغیرهایی همچون قیمت بسته بنودی سوبز و سوطح دسترسوی بوه آن بور قصود خریود
مشتری آزموده شود و مدلی کاربردی در این زمینه ارایه شوود .حوال بوا توجوه بوه ایون
اهدا در ادامه سعی میشود تا پس از ارایه پیشینهای علمی در حوزه بستهبندی سوبز
و ابرپذیری و ابرگذاری نگرش مشتری به این نوع از بستهبندی ار و نظری تحقیوق
ارایه شود و به تناسب روششناسی تحقیق یافته های علمی در قالوب نتوایجی روشون و
پیشنهاداتی کاربردی تشریح شوند.
 -2بدنه اصلی تحقیق

 -1-2بستهبندی سبز

با افزای میزان مصر مردم سراسر جهوان در سوالهوای گذشوته همچنوین افوزای
جمعیت و از سویی دیگر با ظهور برخی پیامدهای هولناک و فاجعهبار زیسوت محیطوی
هم نهادهای مربوط به محیط زیست در سراسر دنیا و هم خود مصر کنندگان کاالها نیز
نگرانی بسیاری را از ایون بابوت احسواس مویکننود .در ایون میوان ی وی از مهومتورین
بخ های کاال که به نظر میرسد بیشترین آسیب را به محویطزیسوت مویزنود هموین
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بستهبندی کاالها مویباشود (بووهن و تامسوون .)1155 5از ایون رو ضورورت تغییور در
بستهبندیها به گونهای که آسیب کمتری را متوجه محویطزیسوت و در نهایوت زنودگی
موجودات زنده کند التزام بیشتری یافته است .از این بستهبندی با عنووان بسوتهبنودی
سبز یاد میشود .بسته بندی سبز اغلب به دو ش ل بستهبندی خوراکی (که با ماده درون
خود بعضاً پخته و استفاده میشود) و بستهبندی گیاهی (که بیشتر از پلیمرهوای گیواهی
تهیه میشوند) دیده میشود (آمپرو و دیگران1118 1؛ بون و تامسوون 1155؛ لووکرن
 .)1151یوسیتالو ( )5368در با اهمیت تولید این گونه از بستهبندیهوا معتقود اسوت
تولید بستهبندی های سبز در مقایسه با تالش بورای تغییور الگوهوای مصورفی مشوتریان
میتواند راه ار سادهتری برای کم کردن آسیبهای محیطزیستی در سطح جهان باشود.
البته این مفهوم هنوز جایگاه واقعی خود را در تصمیمات خرید مشتریان نیافته است؛ بوه
گونه ای که تحقیقات یانو )1116( 9نشان میدهد که سبز بودن بسوته بنودی کواال بوه
عنوان ی ی از ویهگیهای مهم بستهبندی در هنگام خرید کاالهوا در مرتبوه دوم اهمیوت
قرار دارد و ویهگیهای دیگری همچون بخ کوارکردی بسوتهبنودی اهمیوت بیشوتری
برای مشتریان در خرید کاالها دارد.
 -2-2عوامل موثر بر نگرش مشتریان به بستهبندیهای سبز

با آن ه پی بینی می شوود اغلوب مشوتریان نگورش نودان مخوالفی بوا تولیود و ارایوه
بستهبندیهای سبز به بازار نداشته باشند اما عوامل متعددی وجود دارد که میتوانود بور
شدت و کیفیت این نگرش موبر باشد (وولنبروک1113 4؛ تسن و دیگران.)1118 1
در ی ی از اولین تحقیقات این حوزه یوسیتالو ( )5368معتقد است این ه توا وه انودازه
مشتری معتقد است بستهبندی سبز مویتوانود از شودت مسوایل محویطزیسوتی ب اهود
(ابربخشی ادراکی) می تواند بر نگرش وی نسبت به بستهبنودی هوای سوبز مووبر باشود.
ذاکرصالحی و ذاکرصالحی ( )1151نیز با اشاره ضمنی به این مسئله معتقود هسوتند در
صورتی که مشتری معتقد باشد با خرید کاالهایی با بستهبندی سبز میتوان توا حودی از
مش الت محیطزیسوتی کوم کورد ایون مسوئله مویتوانود بور نگورش آنوان نسوبت بوه
1

Bohne & Thomson
Ampuero, et al.
3
Young
4
Vollenbroek
5
Tsen, et al.
2

 / 198بررسی عوامل موثر بر نگرش مشتریان به بستهبندی سبز و قصد خرید آنها

بسته بندی های سبز موبر باشد .بر این اساس فرضویه اول تحقیوق بوهشورح زیور مطورح
میشود:
 :H1ابربخشی ادراکی از تولید بستهبندی های سبز بر نگرش مشتریان به بستهبندی سبز
موبر است.
عالوه بر هنجارهای فردی نگرش مشتریان نسبت به یوک محصوول اغلوب تحوت توابیر
گروههای اجتماعی اعم از گروههای دوستی گروههای مرج و  ...قرار میگیرد (تاگرسن
 .)5333بواربر )1151( 5در ایون ارتبوواط معتقود اسووت نگورش مثبوت افووراد نسوبت بووه
بستهبندیهای سبز تحت تابیر نگرش آن دسته از گروههای اجتماعی قرار میگیورد کوه
فرد در آن عضویت دارد .یونو و دیگران )1151( 1نیز با تاکید بر ایون مسوئله معتقدنود
نگرش مشتری به خرید کاالی سبز می تواند توا حود زیوادی تحوت توابیر گوروه مرجو
مشتریان باشد .نهایتاً آن ه لووکرن )1151( 9و عبودل ریم و الهورزات )1159( 4معتقدنود
گفتگو با دوسوتان و اعضوای خوانواده در موورد مسوایل محیطوی و هنجواری اجتمواعی
میتواند در نگرش فرد بهعنوان یک مشتری در فرایند خرید کاالهای سبز موبر باشد .بوا
توجه به این ن ات فرضیه زیر مطرح میشود:
 :H2محرکهای اجتماعی بر نگرش مشتریان به بستهبندی سبز مؤبر است.
عامل مؤبر دیگر بر نگرش مشتریان به بستهبندی سبز عامل دولت است .دلیول تف یوک
نق دولت در مقایسه با سایر عوامل آن است که دولت و محرکهوای آن اغلوب از دیود
مردم با تح م همراه است و جدای از کل اجتماع به آن نگریسته میشود .ایون عامول بوا
استناد به تحقیق می و دیگران ( )1151میتواند بر نگرش مشتریان به بستهبنودیهوای
سبز مؤبر باشد .بر این اساس فرضیه زیر مطرح میشود:
 :H3محرکهای دولتی بر نگرش مشتریان به بستهبندی سبز موبر است.
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لی ( )1116در نتیجه تحقیقات خود معتقد اسوت کوه میوزان احسواس مسوئولیت فورد
نسبت به محیطزیست در تغییر رفتار و نوع نگرش آن میتواند موبر باشد .از طرفی دیگر
همانگونه که ذاکرصوالحی و ذاکرصوالحی ( )1151تاگرسون ( )5333بواربر ( )1151و
یونو و دیگران ( )1151معتقدند درصوورتی ه مشوتری احسواس کنود شودت مسوایل
محیطزیستی در جامعه رو به ازدیاد است این مسئله نگرش آنها را بوه خریود کاالهوا و
بستهبندیهای سبز مثبتتر خواهد کرد .از این رو می توان دو فرض زیر را مطرح نمود:
 :H4مسئولیتپذیری محیطی ادراکی بر نگرش مشتریان به بستهبندی سبز موبر است.
 :H5شدت ادراکی از مسایل محیط زیستی بر نگرش مشتریان به بستهبنودی سوبز مووبر
است.
در جدول  5این عوامل  1گانه و تعریف عملیاتی آنها به عنووان متغیرهوای ابرگوذار بور
نوع نگرش مشتریان به بستهبندی سبز ارایه شده است.
جدول  .1عوامل مؤثر بر نگرش مشتری به بستهبندی سبز
عوامل

تعریف عامل

مطالعات

شدت ادراکی از

این ه افراد تا ه اندازه درک کردهاند مسایل
محیطزیستی رو به وخامت است.

ذاکرصالحی و ذاکرصالحی ()1151
تاگرسن ( )5333باربر ( )1151و
یونو و دیگران ()1151

مسئولیتپذیری

این ه افراد تا ه اندازه درک نمودهاند که نسبت
به محیطزیست مسئول میباشند.

لی ()1116

اثربخشی ادراکی به

این ه افراد تا ه اندازه درک نمودهاند در صورت
تولید بستهبندی سبز مش الت محیطی کم
میشود.
گفتگو با دوستان و اعضای خانواده در مورد
مسایل محیطی و هنجاری اجتماعی

ذاکرصالحی و ذاکرصالحی ()1151

محرکهای دولتی

وجود قوانین و مقررات زیست محیطی برای
افراد در جامعه و توصیههای دولت

مسایل محیطی

محیطی ادراکی
تناسب تولید
محرکهای
اجتماعی

لوکرن ( )1151عبدل ریم و الهرزات
()1159
می و دیگران ()1151
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 -3-2رابطه نگرش و خرید کاالها با بسته بندی سبز و متغیرهای تعدیلگرر در
این رابطه

اندیشمندان مختلفی همچون بواربر ( )1151روکوا و یوسویتالو ( )1116لوی ( )1116و
ذاکرصالحی و ذاکرصالحی ( )1151معتقد هستند که نگرش مثبوت مشوتری نسوبت بوه
بستهبندی سبز می تواند بر قصد خرید آن نوع از کاالها که بستهبندی آنها سوبز باشود
مؤبر باشد .با توجه به این یافتهها فرضیه ششم تحقیق به شرح زیر است:
 :H6نگرش مشتریان به بستهبندی سبز بر قصد خرید کاال با بستهبندی سبز مؤبر است.
حال این سؤال مطرح میباشد که آیا این موبر بودن همواره منجر به ش لگیوری رفتوار
خرید می شود؟ این سوال مهمی است که در پاسوخگویی بوه آن متغیرهوای بسویاری در
رابطه میان نگرش مشتری به بسته بندی سبز و قصد خرید آن وارد میشود .ن توه مهوم
در ارتباط با ابرگذاری این نگورش بور قصود خریود مشوتریان ورود متغیرهوای مختلوف
تعدیل گری همچون قیمت و سطح دسترسی بوه کاالهوایی بوا بسوتهبنودی سوبز اسوت.
بچالرسن )5338( 5در این زمینه معتقد است که عنصر قیمت در رابطوه میوان نگورش و
خرید نقشی تعدیلگرایانه دارد و در صورتی که قیمت یک بستهبندی سبز موجوب بواال
رفتن قیمت کلی کاال شود این مسئله مویتوانود علویرغوم نگورش مثبوت مشوتری بوه
بسته بندی همیشه به خرید آن کاال منجر نشوود .یوکوا و یوسویتالو ( )1116نیوز بوا بوه
ال کشیدن مطالعه بچ الرسن ( )5338در تحقیقات خود به این نتیجه دست یافتنود
که عنصر قیمت نمیتواند نق تعدیل گری کاملی در رابطه نگرش و خرید کاالهای سبز
داشته باشد .یانو ( )1116ابر تعدیلگری قیمت بستهبندی سبز در رابطه میوان نگورش
و خرید کاالها با بسته بندی سبز وابسته به فرهنو مصورفی مختلوف مشوتری و منطقوه
زندگی آنان میداند؛ به گونهای که معتقد است آمری اییها در مقایسه بوا انگلیسویهوا و
آلمانیها و این دو گروه در مقایسه با ینیها حساسیت قیمتی کمتری نسبت به قیموت
افزوده شده بستهبندی سب ز بر قیمت کاال دارند .در واق بور اسواس نتوایج ایون محقوق
تعدیل گری قیمت به تناسوب فرهنوو مصورفی و منطقوه زنودگی دسوتخوش تغییورات
عدیدهای قرار میگیرد .با توجه به این ن ات فرضیه بعدی تحقیق به شرح زیر است:

Bech-Larsen

1
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 :H7قیمت کاالی با بستهبندی سبز ابر نگرش مشتریان به بستهبندی سبز بر قصد خرید
کاال با بستهبندی سبز را تعدیل میکند.
از سویی دیگر به نظر میرسد که سطح دسترسی نیز میتواند در شدت این رابطه موؤبر
باشد .این امر را به ویهه میباید در مورد کاالهایی که به هر دو نوع بستهبندی سبز و غیر
سبز تولید میشوند و از ضروریات زندگی مشتری به شمار میروند بیشوتر لحواک کورد.
مصاحبههای اولیه پی از آغاز این تحقیق نیز نشان میداد که سطح دسترسی میتوانود
در میزان تمایل خرید مشتری از کاالیی با بستهبندی سبز موبر باشد .با ایون وجوود بوه
دلیل عدم مشاهده این متغیر در تحقیقات مشابه در ایون تحقیوق بوا درصودی احتموال
برای اول بار این نق تعدیلگرایانه بررسی میشود .در نتیجه این مسئله فرضویه دیگور
تحقیق به شرح زیر میباشد:
 :H8دسترسی به کاال با بسته بندی سبز ابر نگرش مشتریان به بسته بندی سبز بور قصود
خرید کاال با بستهبندی سبز را تعدیل مینماید.
 -3چارچوب نظری تحقیق

با توجه به آنچه در بخ ها ی پیشوین مطورح شود روابوط مطورح در میوان متغیرهوای
تحقیق به صورتی مصور در ش ل  5به تصویر کشیده شده است .در این مودل عوامول 1
گانه متغیرهای مستقل متغیر نگرش نق میانجیگر قیمت و در دسترس بودن کاال با
بستهبندی سبز متغیر تعدیلگر و قصد خرید کواال بوا بسوتهبنودی سوبز متغیور وابسوته
میباشند.

شکل  .1مدل مفهومی تحقیق
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در این مطالعه تالش شده تا میزان تأبیر این  1عامل بر ش لگیری نگرش آزموده شوود.
از طرفی تأبیر نگرش مشتری بر قصد خرید کاال با بستهبندی سبز با ایون تصوور آزمووده
شود که قیمت و سطح دسترسی میتواند این ابر را تعدیل کند.
 -4روش تحقیق

تحقیق حاضر از منظر روش تحقیقوی توصویفی /پیمایشوی و از منظور هود تحقیقوی
کاربردی است .جامعه آماری ایون تحقیوق را مشوتریان فروشوگاه هوای موواد غوذایی در
شهرهای تهران مشهد شیراز تبریز و رشت تش یل مویدهنود .بورای تعیوین نمونوه از
روش نمونهگیری در دسترس استفاده شده است .حجم نمونه برای جامعوه نامحودود (بوا
فرض  d=0.03 p=0.5و  )t=1.96معادل  5181نفر در نظور گرفتوه شوده کوه در ایون
تحقیق به تناسب نسبت جمعیتی شهرها و برای پرهیز از پر نشدن برخی پرسشونامههوا
تعداد  5919پرسشنامه جم آوری شد .پرسشنامه بهکارگرفته شوده در مطالعوه محقوق
ساخته و در دو بخ طراحی شده است .در بخ اول پرسشنامه سواالتی در ارتباط بوا
ویهگیهای بومشناختی پاسخدهندگان مطورح شوده اسوت .بخو دوم پرسشونامه نیوز
مربوط به متغیرهای مطرح در مدل مفهومی تحقیق میباشود .ایون عوامول در قالوب 11
سوال به تناسب بررسی مطالعه تحقیقات گذشته (لی  1116و ابدول وحیود و دیگوران
 )1155و مدل مفهومی تحقیق حاضر طراحی شدهاند که نظر مشتریان در مورد هر یوک
از آنها از طریق طیف لی رت  1تایی بررسی شده است .در تحلیل روایی ابزار گوردآوری
تحقیق از روش روایی محتوایی استفاده شود؛ بوه گونوهای کوه پوس از بررسوی سوواالت
پرسشنامه از سووی نود کارشوناس دانشوگاهی و صواحبنظور در حووزه بسوتهبنودی
اصالحات الزم در این ارتباط انجام شد .در سنج پایایی ضریب آلفای کرونباخ معوادل
( 68درصد) و روش دو نیم کردن معادل ( 77درصد) بوود کوه نشواندهنوده پایوا بوودن
پرسشنامه است .در تحلیل دادهها از روش همبستگی آزموونهوای مختلوف رگرسویونی
شامل رگرسیون خطی و رگرسیون ندگانه (گام به گام و سلسله مراتبی) استفاده شود.
ش ل  1شرح مصوری از روش تحقیق مطالعه حاضر است.
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شکل  .2روششناسی تحقیق

از سوی دیگر متغیرهای مورد بررسی در مدل مفهومی تحقیق از نظر تعداد سؤاالت
مطرحشده منب استخراج شده و آلفای کرونباخ آن در جدول  1ارایه شده است:
جدول  .2متغیرهای مورد بررسی در تحقیق به انضمام
منابع استخراجی و پایایی آنها

متغیرهای موجود در مدل مفهومی
محرک دولتی

محرکهای اجتماعی

تعداد

سوال
9
9

مسئولیتپذیری محیطی ادراکی

4

ابربخشی ادراکی از تولید بستهبندیهای
سبز

9

شدت ادراکی از مسایل محیطی

نگرش به بستهبندی سبز
قیمت بیشتر ادراکی

در دسترس بودن بستهبندی سبز

قصد خرید کاال با بستهبندی سبز

 -5یافتهها

1

8

منبع
می و دیگران ()1151

کرونباخ
75

لی ( )1116باربر ()1151

8687

لی ( )1116باربر ()1151

88

لی ()1116

لی ( )1116یوسیتالو ()5368
ذاکرصالحی و ذاکرصالحی ()1151

باربر ( )1151ذاکرصالحی و
ذاکرصالحی ()1151

5

باربر ( )1151بچ الرسن ()5338
یانو ()1116

1

باربر ( )1151روکا و یوسیتالو ()1116

5

پایایی

یانو و دیگران ()1151

78

74
61
-

77

در این بخ سعی شده تا ضمن مطالعه سیمای کلی آزموودنیهوا تحلیولهوای آمواری
حاصل از بهکارگیری روشهای رگرسیون خطی گام به گام و سلسوله مراتبوی تشوریح و
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تبیین شوود .از ایون رو ابتودا در جودول  9سویمای آزموودنیهوای تحقیوق بور اسواس
متغیرهای بوومشوناختی خاصوی همچوون جنسویت سون درآمود تحصویالت و تأهول
پاسخدهندگان بررسی میشود.
جدول  .3سیمای آزمودنیها (یافتهها بر اساس درصد پاسخدهندگان ارایه شده است)
جنسیت

زن

17

جوان

میانسال

مرد

49

سن

پیر

درآمد

45
15

6

کمتر از  961هزار

51

تحصیالت

زیر دیپلم

بین  961تا  811هزار

98

بین  811هزار تا  5میلیون
تومان

93

لیسانس

51

فوق لیسانس و
باالتر

بیشتر از  5میلیون

دیپلم

فوق دیپلم

1

51
11
96
6

 -1-5تحلیل فرضیات تحقیق

 -1-1-5اثر عوامل  5گانه بر نگرش مشتریان به بستهبندی سبز (رگرسیون گام به گام)

بر اساس یافتههای آماری درج شده در جدول  4اولین عاملی کوه بیشوترین توأبیر را در
تغییر نگرش مشتری به بستهبندی سبز دارد عامل مسئولیتپذیری فردی مشتری است
و پس از آن سایر عوامل در گامهای بعود وارد مودل مویشووند .محورکهوای دولتوی از
کم ترین تأبیر بر نگرش مشتری به بسته بندی سبز برخوردار است؛ به گونهای که آخرین
متغیر ورودی به معادله رگرسیون این عامل میباشد.
جدول  .4ترتیب ورود عوامل موثر بر نگرش مشتری
به بستهبندی سبز در معادله رگرسیونی

روش

متغیرهای حذف شده

----گام به گام
----گام به گام
----گام به گام
----گام به گام
----گام به گام
متغیر وابسته :نگرش مشتریان به بستهبندی سبز

متغیرهای وارد شده

مسئولیتپذیری محیطی ادراکی
ابربخشی ادراکی از تولید
شدت ادراکی از مسایل محیطی
محرکهای اجتماعی
محرکهای دولتی

گامها
5
1
9
4
1
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همانگونه که در جدول زیر مشخص است (جدول  )1میزان تبیین شده نگرش مشتری
به بستهبندی سبز با اضافه شدن هر عامل به عوامل بعدی افزای پیدا کرده اسوت .قورار
گرفتن آماره دوربین واتسون در بازه میان عدد  5/1تا  1/1نیز نشاندهنده مناسب بوودن
روش رگرسیونی برای بررسی ابرات یاد شده است.
جدول  .5ضرایب رگرسیونی با تحلیلی بر درستی روش رگرسیونی
در تحلیل اثرات (خالصه مدل)

پیش بینی کنندهها

ثابت ،مسئولیتپذیری
محیطی ادراکی

ثابت ،مسئولیتپذیری
محیطی ادراکی،

اثربخشی ادراکی

ثابت ،مسئولیتپذیری
محیطی ادراکی،

آماره

دوربین

خطای

ضریب

واتسون

معیار از
برآورد

تعیین

58677

تعدیلی

ضریب
تعیین

ضریب

همبستگی

گامها

1811113

18594

18591

18987

5

1846465

18567

18566

18494

1

1847758

18151

18154

18489

9

اثربخشی ادراکی ،شدت
ادراکی مسایل محیطی

ثابت ،مسئولیتپذیری
محیطی ادراکی،

1847959

18118

18116

18477

4

اثربخشی ادراکی ،شدت
ادراکی از مسایل
محیطی ،محرک

اجتماعی

ثابت ،مسئولیتپذیری
محیطی ادراکی،

1847538

اثربخشی ادراکی ،شدت
ادراکی از مسایل
محیطی ،محرک

اجتماعی ،محرک دولتی

متغیر وابسته :نگرش مشتریان به بستهبندی سبز

18113

18191

18461

1
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یافتههای موجود در جدول  8نیز با استنباطهای آماری خاصی هموراه اسوت .بور اسواس
یافته های مطالعه درصد معناداری هیچ یک از عوامل  1گانوه در نتیجوه اجورای آزموون
رگرسیون گام به گام برای سنج ابر آنان بر نگرش مشتریان به بسوتهبنودی سوبز بوه
گونهای نبوده که ابرگذاری آنان را زیر سؤال برد و آنهوا را از معادلوه رگرسویونی خوارج
سازد.
جدول  .6ضرایب استاندارد شده و درصد معناداری برای هر یک
از عوامل موثر در هر گام رگرسیونی

گامها

1

(عوامل ثابت)

2

(عوامل ثابت)

3

18814

18166

معیار

مسئولیتپذیری

18914

مسئولیتپذیری

18189

18119

(عوامل ثابت)

58675

اثربخشی

18551

18515

18535

18111

مسئولیتپذیری

18193

شدت ادراکی

(عوامل ثابت)

18518

استاندارد
شده

تی

بتا

138387

18987

548116

18136

558811

18111

18145

118318
38414

578798

18119

18551

18157

18583

88861

18111

18585
58811

18111
18558

18114

78311

548111
78354

18111

18553

48313

18111

18191

68636

18511

88557

شدت ادراکی

18555

18157

18589

88486

58111

18514

18581

عوامل اجتماعی

18166

مسئولیتپذیری

18116

شدت ادراکی

18511

18511
18164
18185

متغیر وابسته :نگرش مشتریان به بستهبندی سبز

18111
18156
18119
18111
18157
18156
18111

18111
18111

مسئولیتپذیری

عوامل دولتی

18111

18171

18111

عوامل اجتماعی

18111

518135

18119

اثربخشی

18111

18111

18114

(عوامل ثابت)

18111
18111

38381

اثربخشی

5

همبستگی

خطای

18111

اثربخشی

4

ضرایب استاندارد نشده

ضرایب

آماره

معناداری

18119

18537
18554
18175

18111
18111

518574

18111

78865

18111

48839
18783

18111
18111
18111
18118
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 -2-1-5اثر نگرش مشتریان به بستهبندی سبز بر قصدخریدکاال با بستهبندی سبز

همانگونه که در جدول  7آمده یافتهها حاکی از آن هستند که در حودود  51درصود از
تغییرات مربوط به قصد خرید کاال با بستهبندی سبز به نگرش مشوتری بوه بسوتهبنودی
سبز باز میگردد .آماره دوربین واتسون نیز بین  581تا  181است که این مسئله اسوتفاده
از روش رگرسیونی برای بررسی این ابر را تایید میکند.
جدول  .7ضرایب رگرسیونی با تحلیلی بر میزان درستی روش
رگرسیونی در تحلیل اثر (خالصه مدل)

ضریب

ضریب تعیین

مدل

ضریب

همبستگی

تعیین

18519

5

18931

18514

خطای معیار
از برآورد
1881815

تعدیل شده

آماره دوربین
واتسون
18594

متغیر مستقل :نگرش مشتری به بستهبندی سبز متغیر وابسته :قصد خرید کاال با بستهبندی سبز

جدول  .8ضرایب استاندارد شده و درصد معناداری
در مورد اثرگذاری نگرش بر قصد خرید

مدل

ضرایب استاندارد نشده
همبستگی

خطای
معیار

18591
58391
عوامل بابت
18199
18111
نگرش
متغیر وابسته :قصد خرید کاال با بستهبندی سبز

ضرایب

استاندارد
بتا

18931

آماره
تی

54867
51881

درصد

معناداری

18111
18111

جدول  6نیز نشان میدهد که ون  sigکمتر از  1درصد مویباشود در نتیجوه نگورش
مشتری به بسته بندی سبز بر قصد خرید کاال با بستهبندی سبز تأبیر گذار است .در واق
فرض ( H0در این فرض عامل مستقل بر عامل وابسته تأبیر نمیگوذارد) رد و فرضویه H1
پذیرفته می شود .از طرفی دیگر یافته های ارایه شده در جدول فوق نشان مویدهود کوه
نگرش مشتری به بستهبندی سبز توانسته به میزان  93درصود بور قصود خریود کواال بوا
بستهبندی سبز موبر باشد.

 / 208بررسی عوامل موثر بر نگرش مشتریان به بستهبندی سبز و قصد خرید آنها

 -3-1-5بررسرری نقررش تعرردیلگررری متغیرهررا بررا اسررتفاده از روش رگرسرریون
سلسلهمراتبی

پی از بررسی نق تعدیل گری متغیرهوای قیموت و سوطح دسترسوی ابتودا بایود بوه
بررسی میزان همبستگی میان متغیرهای تعدیلگر وابسته و مستقل پرداخته شود؛ زیورا
از نگرش منطقی متغیری میتواند رابطه میان دو متغیر را تعدیلگری کند کوه بوا آنهوا
ارتباط داشته باشد .همانگونه که جودول شوماره  3بیوان مویدارد تموامی متغیرهوا بوا
ی دیگر به درصدهای متفاوت همبستگی داشتهاند که این مسئله مویتوانود پوی شورط
بررسی نق تعدیلگری متغیرهای تعدیلگر در این تحقیق را محقق سازد.
جدول  .9بررسی همبستگی میان متغیرهای مستقل ،تعدیل گر و وابسته

نگرش

قیمت

سطح
دسترسی

قصد خرید

همبستگی پیرسونی
درصد معناداری (دو طرفه)
تعداد
همبستگی پیرسونی
درصد معناداری (دو طرفه)
تعداد
همبستگی پیرسونی
درصد معناداری
(دو طرفه)
تعداد
همبستگی پیرسونی
درصد معناداری (دو طرفه)
تعداد

نگرش

قیمت

سطح

5
5919
18111
18111
5919
18915
18111

18111
18111
5919
5
5919
18537
18111

18915
18111
5919
18537
18111
5919
5

5919
18931
18111
5919

5919
18144
18111
5919

5919
18143
18111
5919

دسترسی

قصد

خرید

18931
18111
5919
18144
18111
5919
18143
18111
5919
5
5919

 -1-3-1-5نقش تعدیل گری متغیر قیمت در رابطه میان نگرش و قصد خرید کراال برا

بستهبندی سبز

همان گونه که در جدول  51مشخص است با ورود متغیر تعدیلگر قیمت و تعامل میان
این متغیر با نگرش مشتری به بسته بندی سبز درصد ضریب تعیین تعدیلشده به میزان
( )1/155افزای می یابد که این مسئله نق تعدیلگوری قیموت (البتوه نقو ضوعیف
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تعدیلگری) را تایید مینماید .درصد معناداری مدل رگرسیونی در جدول بعود نیوز ایون
مسئله را تایید میکند.
جدول  .11تعدیلگری "قیمت" بین نگرش و قصد خریدکاال
با بستهبندی سبز (رگرسیون سلسله مراتبی)

معنیداری

تفاوت در آماره فیشر

تفاوت ضریب تعیین تعدیلی

ضریب تعیین تعدیلی

ضریب همبستگی جمعی

β

متغیرها

ویژگی مدل

مدل

18111

144831

18519

18519

18931

18931

نگرش

بدون تعدیلگر

1

18111

978153

18111

18571

18411

18111

568661

18155

18568

18518

18188

18541

18545

18499

18919

نگرش

قیمت

نگرش

قیمت

با ورود تعامل میان این دو متغیر

بستهبندی قیمت

با ورود تعدیلگر

2

3
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 -2-3-1-5نقش تعدیلگری سطح دسترسی در میان نگرش و قصرد خریرد کراال برا
بستهبندی سبز

همانگونه که در جدول  55مشخص است با ورود متغیر تعدیلگر سوطح دسترسوی بوه
بسته بندی سبز و تعامل میان این متغیر با نگرش مشتری بوه بسوتهبنودی سوبز درصود
ضریب تعیین تعدیلشده به میزان ( )18111افزای مییابود .اموا از آنجوایی کوه درصود
معناداری از عدد  1/11بیشتر میباشد نق تعدیلگری این متغیر قبول نمیشود.
جدول  .11تعدیلگری "سطح دسترسی" میان نگرش و قصد خرید
کاال با بستهبندی سبز (سلسله مراتبی)

معنی داری

فیشر

تفاوت در آماره

تعیین تعدیلی

تفاوت ضریب

تعدیل شده

ضریب تعیین

همبستگی جمعی

ضریب

Β

متغیرها

ویژگی مدل

مدل

18111

1448314

18519

18519

18931

18931

نگرش

بدون تعدیلگر

1

18111

138131

18157

18571

18454

18177

98519

18111

18571

18545
18477
18938
-18911

18458

18946

نگرش
قیمت
نگرش
قیمت

با ورود تعامل میان دو متغیر

نگرش قیمت

با ورود تعدیلگر

2
3
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 -6بحث و نتیجهگیری

امروزه ی ی از مسئولیتهای اساسی که برای شرکتها در نظر گرفته مویشوود و انتظوار
پاسخگویی مناسب نسبت به آنها می رود مسوئولیت اجتمواعی اسوت .مسوئولیتهوای
اجتماعی ایجا میکند که شرکتها نسبت به محویطزیسوت بشور و آینوده زنودگی آن
حساس باشد و مسئولیت پیامود تولیود و مصور محصووالت خوود را در محویطزیسوت
بپذیرند .ی ی از گامهای اساسی که شرکتها در ند ساله اخیر برداشوتهانود تغییور در
بسته بندی کاالها و استفاده از مواد مناسب یا تغییر در نحوه بستهبندی بوده؛ به گونوهای
که کمترین آسیب را به محیطزیست وارد کند .طراحی و تولید بستهبندی سبز به عنوان
ی ی از اجزاء اصلی محصول سبز ضرورتی بی ون و را برای آن دسته از شورکتهوایی
است که عالوه بر ارزشآفرینی برای گروههای ذینف خود در پی کسب مزیتی رقابتی در
بازارهای پرتحول امروزی هستند .اما این ه مصر کنندگان ه نگرشوی نسوبت بوه ایون
بستهبندیها دارند باید در عوامل موبر بر نگرش آنها کن اش شود .نگرش مشتریان بوه
این گونه بستهبندیها خود تحت تأبیر عوامول متعوددی اسوت کوه در صوورتی کوه بوه
درستی توسط شرکتها و سایر گروههای تأبیرگذار مدیریت شود میتوانود مشوتریان را
به سمت خرید کاالها با این نوع از بستهبندی سوق دهود و موجوب ارزشآفرینوی بورای
تمام گروه ها ی ذینف شود .این مسئله در فضای داخلی همگام با رو بوه وخاموت نهوادن
وضعیت محویطزیسوت در کشوور موی توانود راه وار مناسوبی بورای جلووگیری از بوروز
بحرانهای محیطی باشد.
با توجه به اهمیت مسئله یاد شده تحقیق حاضر با هد بررسی عوامل موبر بور نگورش
مشتریان به بستهبندی سبز و تأبیر این نگرش بر قصد خرید کواال بوا بسوتهبنودی سوبز
انجام شد .نتایج تحقیق در بخ بررسی عوامل موبر بر نگرش مشتریان از طریوق روش
رگرسیون گام به گام عالوه بر تایید تأبیرگوذاری هور  1عامول موورد بررسوی نشوان داد
بیشترین تأبیر از میان ایون عوامول بوه عامول مسوئولیتپوذیری محیطوی مشوتری بواز
می گردد .در واق هر ه مشتری بیشتر خود را نسبت به محیط مسئول بدانود نگورش
مثبتتری نسبت به بستهبندی سبز پیدا خواهود کورد .از ایون یافتوه ایون نتیجوه قابول
برداشت است که احساس مسئولیت مشتری در قبال محیطزیست و این که وی خوود را
متعهد به انجام اقداماتی پی گیرانه برای حفاظت از محیطزیست بداند باعث میشود توا
وی با نگاه مثبتتری به بستهبندیهای سبز به عنووان راهحلوی مووبر بورای کوم کوردن
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آسیبهای محیطزیستی بنگرد .یافتههای این بخ بوا نتوایج تحقیقوات لوی ( )1116و
حمدی و دیگران ( )5931که در آن محرکهوای اجتمواعی بواالترین توأبیر را بوه خوود
اختصاص دادهاند متفاوت است .از طر دیگر مشخص شد کوه از میوان  1عامول موورد
آزمون در تغییر نگرش مشتریان به بستهبندی سبز عامل محرکهای دولتی کمترین ابر
را دارا بود .در واق این مسوئله نشوان مویدهود نگورش مشوتریان نودان تحوت توأبیر
فعالیتها قوانین وض شده و حتی توصیههای دولتی نیست .این مسئله میتواند معلوول
زمان جم آوری دادهها و نارضایتی مردم از عمل رد دولت در سایر حوزههوای عمل وردی
باشد زیرا در این شرایط مردم به دلیل بیاعتمادی به برنامههای دولتوی توجوه نودانی
به بستهبندیهای سبز و به ویهه توصیهها و پیشنهادات دولتوی در ایون زمینوه نخواهنود
کرد .اگر ه این موضوع را میتوان در پهوهشی دیگر مورد بررسی قرار داد اموا بوه نظور
می رسد در صورت جلب توجه مردم توسط دولت و بهبود عمل رد در سایر حوزههوا ابور
این عامل افزای یابد .یافتههای این بخ با یافته تحقیقات موی و دیگوران ( )1151توا
حدی متفاوت است .یافتههای حاصل از آزمون دادهها در مورد ابر نگرش بر قصود خریود
نیز نشاندهنده آن بود که نگرش مشتری به بسته بندی سبز توانسته بر قصد خریود وی
تأبیرگذار باشد .این یافته ها با نتایج تحقیق باربر ( )1151یوکا و یوسیتالو ( )1116و لی
( )1116مشابهت دارد .البته باید عنوان نمود که این ابرگذاری میتواند بوه دلیول تاییود
شدن نق تعدیل گری متغیر قیمت دستخوش تغییرات متفاوتی شود زیرا که بر اسواس
یافتههای تحقیق اگر به تناسب سبز بودن بستهبندی قیمت کاالی نهوایی افوزای یابود
صر مثبت بودن نگرش مشتری نسبت به بسته بندی سبز سبب قصود خریود کواال بوا
بسته بندی سبز را نخواهد شد .در واق نتیجه مهم آن است که نبایود آنقودر روی سوبز
بودن بسته بندی هزینه شود که قیمت نهایی محصول را به صورت غیرمنطقی باال بورد و
بدین ترتیب فروش آن را تنزل بخشد .این مسئله در مورد سوطح دسترسوی بوه کواال بوا
بسته بندی سبز تایید نشده است؛ به عبوارتی حتوی اگور کواال بوا بسوتهبنودی سوبز در
دسترس مشتری قرار نداشته باشد اگر نگرش مشتری به این گونه بستهبندیهوا مثبوت
باشد مشتری علی رغم در دسترس نبودن این گونه بستهبندیهوا تورجیح مویدهود توا
کاالهایی با بسته بندی سبز را بیابد و خرید کند؛ البته این یافته نباید این گونه اسوتنباط
شود که شرکتهوا نیوازی بوه بواالبردن سوطح دسترسوی مشوتریان بوه محصووالتی بوا
بسته بندی سبز نداشته و این مش ل مشتری است که این گونه بستهبندیها را در بوازار
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پیدا نماید .یافتههای این بخ از تحقیق (در مورد تعدیلگری متغیور قیموت) بوا یافتوه
تحقیقات بچالرسن ( )5338و تاگرسن ( )5333مشابهت داشته و با یافتههای تحقیقوات
یوکا و یوسیتالو ( )1116و لی ( )1116متفاوت است.
بر اساس نتایج حاصل از این پهوه که در سطح گستردهای در  1استان کشور صوورت
گرفت اقداماتی پیشنهاد میشوود .اوالً پیشونهاد موی شوود توا در فراینود اطوالعرسوانی
شرکتها به مشتریان (از طریق بخ روابط عمومی تبلیغوات و  )...تفواوت بسوتهبنودی
ال عالمتوی خواص بورای ایون امور روی
سبز با سایر بستهبندی ها توضیح داده شوود (موث ً
بسته بندی قرار داده شود) تا بدین ترتیب کسانی که مسئولیتپذیری بیشتری نسبت بوه
محیط زیست دارند این مسئله را در خرید خود لحاک کنند .ن ته مهم در ایون اقودام آن
است که شرکتها مشتریان خود را از نظر میوزان مسوئولیتپوذیری بخو بنودی و بوه
گروههای اصلی این پیام را ارسال کنند .این گروه میتواند شامل فعواالن و اندیشومندان
حوزه محیطزیست اعضای سازمانهای مردم نهاد فعال در حوزههای محویطزیسوتی و...
باشد .این مسئله با توجه به نتیجه دیگر تحقیق که در آن بر نق محرکهای اجتماعی
و قدرت تأبیرگذاری آنها بر نگرش مشتریان به بستهبندی سبز تاکید شده بوود مطورح
شده است .دوم آن ه پیشنهاد میشوود در تبلیغوات شورکتهوا بوه شودت بوه مشو الت
محیطزیست در کشور اشاره (به ویهه با ارایه آمارهوایی در ایون زمینوه) و بور ایون ن توه
تاکید شود که در صورت خرید این گونه بستهبنودیهوا توا وه انودازه از پوسمانودهای
آالینده در محیط زیست کم خواهود شود و گونوه جانوداران گونواگون اعوم از گیاهوان
جانواران و  ...از این مسئله منتف خواهند شد و البته این مسئله ه نفعی برای انسانها
(همچون هوای پاک مناب آبی پاکیزهتر و )...خواهد داشت .این مسوئله عوالوه بور آگواه
نمودن مشتری نسبت به شدت مسایل محیطوی زیسوتی ابربخشوی ادراکوی مشوتری از
تولید بستهبندی سبز را مشخص مینماید و نگورش وی را بوه بسوتهبنودی سوبز بهبوود
خواهد بخشید .سوم آن ه دولت می تواند با استفاده از رسانههوای جمعوی تحوت اختیوار
خود (و عدم استفاده از روشهای تح می) عالوه بر آگاهیرسوانی بیشوتر در ارتبواط بوا
فواید بسته بندی سبز به مشتریان با ارایه ابزارهای تشویقی در تولیود بسوتهبنودیهوای
سبز (مثالً کم کردن درصود انودکی ا ز مالیوات و یوا ارایوه برخوی تسوهیالت تولیود) بوه
شرکتها و مدیران آنها که خود به نوعی مشتری این بازار نیز هستند نگورش آنهوا را
نیز به تولید بستهبندی سبز تغییر دهد .از سووی دیگور دولوت مویتوانود بوا حمایوت از
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گروههای محیطزیستی که برای تولیدات سبز و به ویهه بستهبندیهای سبز کمپینهوای
متنوعی در رسانههای اجتماعی به راه میاندازند بور ابرگوذاری ایونگونوه محورکهوای
اجتماعی بیافزاید و بدین ترتیب نق فعاالنهتری در این ارتبواط بوازی کنود .هوارمین
پیشنهاد به مسئله قیمتگذاری برای کاالها با بستهبندی سبز مربوط مویشوود .در ایون
ارتباط به دلیل حساسیت مشتری به افزای قیموت کاالهوا در شورایط اقتصوادی اموروز
کشور پیشنهاد می شود آستانه تحمل افزای قیمت برای مشتری در قبال فروش کاال بوا
بسته بندی سبز مشخص شود و تا حدی این میزان از سبز بودن در دستور کار شرکتهوا
قرار گیرد که قیمت را به طرز غیرمنطقی افزای ندهد .به نظر میرسود در صوورتی کوه
شرکتها بتوانند از روش افوزای پل وانی قیموت بسوتهبنودی (کوه بوه صوورت پل وانی
ویهگی های بیشتری از سبز بودن را در خود لحاک کند) برای محصووالت خوود اسوتفاده
کنند این مسئله نق تعدیلگری قیمت در رابطه میان نگرش مشتری بوه بسوتهبنودی
سبز و خرید آن را بهتر مدیریت میکند.
در ارتباط با تحقیقات آینده نیز پیشونهاد مویشوود توا عوالوه بور اسوتفاده از روشهوای
آزمایشی جهت مقایسه میزان ترجیح مشتریان در قبال بسوتهبنودیهوای سوبز و سوایر
بستهبندیها ویهگی سبز بوودن بسوتهبنودی و اهمیوت آن در کنوار سوایر ویهگویهوای
بستهبندی (اعم از زیبایی و دوام) بررسی شود و توأبیر آن در انتخوا یوک بسوتهبنودی
خاص آزموده شود .از سوی دیگر پیشنهاد مویشوود بوا بررسوی دقیوقتور ویهگویهوای
بوم شناختی و رفتواری مشوتریان شورایط الزم بورای خوشوهبنودی مشوتریان و تعیوین
بازارهای هد در این حوزه فراهم گردد .پیشنهاد دیگر به محققان آتی آن است که ابور
سبز بودن بسته بندی در کنار سایر عوامل آمیخته بازاریابی سبز بررسی شود و اولویوت و
جایگاه آن در خرید مشتری مشخص شود.
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