
 
226 

 تبیین مفهوم قصد خرید سبز 

 2، محمدرضا بهرام زاده1فرحناز گل چین

 چکیده

روند رو به رشد  تا بتواند کردهبر طبیعت بوده و تالش  تسلطکنون، همواره در فکر ا تا ظهوربشر، از آغاز 

هاي منابع طبیعی و محدودیت بر طبیعت را حفظ نماید؛ اما بروز برخی از مشکالت از جمله تسلطخود در 

که  طوريهب. آنان منجر شده است باور و نگرش تکرارهاي اخیر، به محیطی در سالهاي زیستآلودگی

 ديرویدا عنوانزیست بهو محیط رو به رشد بودهزیست توجه به محیط روند گذشتهتوان گفت در ده سال می

ین هاي فعال در اسازماناز جانب محیطی که بارها و مشکالت زیست شده است بیان در سراسر جهان اساسی

شتر موسسات سرتاسر جهان را بیها و شهروندان، سازمان. عنوان تهدیدي براي بشر شناخته شده بودندزمینه به

مینان گذارد، اگر اط. تجربه در فرآیند خرید بر خرید مجدد تأثیر مینگران کرده است گذشته سال ۰۳از 

هاي جدیدي اهمیت تولیدکنندگان روش کننده است.داشته باشد که مزایاي محصول برابر با توقعات مصرف

کند هاي مدرن مانند خریدهاي آنالین ایجاد میق فناوريرا براي افزایش خریدهاي حاصل از خرید از طری

از  ياابتدا مقدمه هستیم تا درآن  ه دنبالمقاله ب نیاما در . رساند. هاي عملیاتی را به حداقل میکه هزینه

 .پردازیمبراستا  نیدر ا یاتیو نظرمفهوم قصد خرید سبز  لیو تحل هی، سپس به تجزیمموضوع ارائه کن

 قصد خرید، مفهوم قصد خرید سبز، ابعاد قصد خرید سبز کلیدی:واژگان 
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 . مقدمه1

تنها امروز به صورت کامل خواهد بود که نه موفق سازمانیاي هاي زنجیرهبازار رقابتی، مانند فروشگاه در

ه مشتریان آیند توقع و نگرشتغییرات در  همزمان با آننماید، بلکه  برآوردههاي مشتریان را نیازها و خواسته

 اقی ماندنبریزي کند. براي ها برنامهآنرباره دستیابی و برآورده ساختن و دو بررسی قرار داده تحلیل مورد  را

انتخاب  که بر روي مشتریان از فروشگاهی نگرش درونی ی چونعوامله ها باید بسازمان رقابتی بازاراین  در

شورهاي ک کنندگان درخرید مصرف توجه کنند. اهمیت رفتار است گذاراثرآنها خرید نهایی  فروشگاه و

 ها قبل توسط بازاریان و خرده فروشان تشخیص داده شده و برهمین اساس و به منظور باالبردناز سال دیگر

ین ا میدانی مهمی در هايژوهشو پکارگرفته شده ه بی مختلف هاي روانیوتکنیک راهبردهاسهم فروش، 

مورد تحلیل  شماريهاي متعدد و بیپژوهشقصد خرید در (. 1۰٢2)علمی و رمضانی، انجام شده است رابطه

دارد.  ستگیبها براي خرید آنو میل باطنی عالقه  درجهبه  ،گرفته است. قصد مشتریان به خرید قرار و بررسی

 تیانگ و )یوکونشودمشتریان به خرید و تکرار آن سنجیده می رغبتتمایل و ، این عامل با متداولطور به

 (.۳2۳2، ۰ سونگنرن

 . مبانی نظری2

 مفهوم قصد خرید

عنوان به است. قصد رفتاري انگیزهي فردي براي انجام رفتار و اراده مراد و مقصد شدتقصد رفتاري بیانگر 

شتن است. بنابراین دا تصمیم شخص براي انجام رفتار يدهندهنشانشود که تعریف می درونییک حالت 

ه هدف ارتباط بهتر با گرو در داشتنتواند به بازاریابان کنندگان میرفتاري مصرف اهدافدرک بهتري از 

 لیعمهاي توانایی توسعه و پیشرفتاخیر با هاي (. طی سال1۰٢٩خدامی، نوروزي و تیمور فامیان، )کند کمک

غییرات زمین و ت آهستهشدن محیطی مانند گرمزیست . مسائلحیطی بر هم خورده استمبشر، تعادل زیست

 زیست به یکدر مورد محیط . اضطراب و دلهرهافزایش مصرف بستگی دارد زیادي به به میزانهوا  و آب

ز آسیب ا پیشگیريعلمی تبدیل شده است. این تغییر به آغاز انقالب سبز براي  هايپژوهش در مهم مساله

 بر ار زیاديبسیتأثیر  اینجازیست تا به از محیط هوشیاريافزایش . زیست کمک کرده استبه محیط بیشتر

ادولوس براساس دیدگاه پاپ. است پیشرويسرعت در حال  هو بازار محصول سبز ب داشتهکننده رفتار مصرف

وکار ي انجام چگونگی کسبنیروي محرکه برا کنندگان سبز تبدیل به یکمصرف( ۳1۳2)4و همکاران

  .در سراسر جهان هستند کارآمد و نو ظهوراقتصاد  اند و در حال ایجاد یکها شدهشرکت

                                                           
3 Yuekun & Tiangsoongnern 
4 Papadolus & et. al 
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که  است میزانی بیانگرو  خواهد شدرفتار واقعی  سببکه  باشدمی کنندهترغیبعوامل  شامل تمام نیت)قصد(

به همان خرید باال باشد،  نیت . هرچقدردارندکنندگان تمایل به تالش نسبت به انجام رفتار در آن مصرف

کنترل رفتاري مشاهده  و درونی، هنجارهاي باورها تواند از. قصد مییابدمیزان احتمال خرید واقعی افزایش می

 .باشدمیها و اراده فردي براي انجام رفتار هدف شدت نیت دربر گیرنده قصد رفتاري .بینی شودشده پیش

وند در رفتارهایی درگیر ش به چه میزان متمایل هستندکه افراد دهنده این است نشان ا رفتاررابطه قصد رفتاري ب

. ندکنمعین تعریف میعمل در یک مسیر  کنندهمشخصقصد را  ٩و آجزن 5فیشن .ها را دارندکه قصد انجام آن

، 7برالم مطالعات طبق. ندانمودهدهی یک رفتار خاص تعریف شکل درونیاحتمال  عنوانها قصد رفتار را بهآن

. بنابراین داشتن دباشمیرفتار  براي انجام فردتصمیم  دهندهنشانکه  شودگفته می درونیحالت  رفتاري به قصد

تا ارتباط بهتري با گروه  نمایدکمک  تواند به بازاریابانکنندگان میدرک بهتري از مقاصد رفتاري مصرف

 (.1۰٢7موید و کرد نائیج، نمایند)آرین، منصوري هدف برقرار 

، آن را محصولی قلمداد اندداشته از محصول سبز کاملی کهدر تعریف (، ٢۳۳2)8پانتراندولف دانگلیکو و

مجدد را داشته و همچنین در تولید  استفاده، مونتاژ و تولید امکاناي طراحی شده است که به گونه اند کهکرده

، از لحاظ مصرف انرژي کارایی داشته و زیست آسیب نرساندحیطبه مآن از موادي استفاده شده باشد که 

از (. 1۰٢۰)به نقل از محمدیان و بخشنده، محصوالت مشابه ایجاد نماید را نسبت به قابلیت بازیافت بیشتري

تمرکز بوده ی میارتقا راهبردهايسازي( و بندي و برچسبشامل بسته)دیرباز بازاریابی سبز برحوزه محصول

هاي متحد و فشارهاي وارده براي سبز بودن ضروري است زیرا این امر حرکت درکآگاهی براي است. 

مورد استفاده هاي سازمانی چطور بازاریابی سبز در همه فعالیت که بدانیم هدایت کندتواند ما را به سمتی می

ا فرصتی را ت دهندقرار میمورد استفاده محیطی را کارآفرینی زیست راهبردها رویکرد . شرکتگیردقرار می

 ابتی ایجادرق منفعتداشته باشند و  راهکاريو  جدیدبخش، براي تغییر فرایند توسعه محصوالت رضایت

خرید به  رفتار. هاي گذشته به وجود آمدگردد به همان نسبت تغییراتی در فشارهاي وارده در مورد فعالیت

  :که عبارتنداز است مرحله زیرطور کلی شامل پنج 

 کشف نیاز؛ -

 جستجوي راه حل؛ -

 ها؛ارزیابی راه حل -
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 .رفتار پس از خرید -

آمیخته بازاریابی و عوامل موقعیتی بر -فرهنگی، عوامل روانی، فردي -عوامل اجتماعیدیگري چون  عوامل

 (.1۰٢5چگینی اصلی و اردستانی، )تاثیرگذار هستندرفتار خرید مصرف کننده 

 

 قصد خرید سبز

است.  بسیار مشهور شدهاجتماعی و محیطی  هايبررسیبازاریابی بر اساس ، 8۳ دهه آغازین هايسال هماناز 

دهه، توجه به  در طول این. خورده است ، گره1٢٢۳ يبه دهه ي زمیندهه، زیستي محیطدهه چون عناوینی

همچنین . است اي پیدا کردهویژهکنندگان، اهمیت خرید مصرف اقدامات محیطی و اجتماعی درمسائل زیست

 هايگروه وسیلهبههایی است که اخبار و فعالیت آماردر  ظاهري ، جهان شاهد رشداخیري در طول چند دهه

ها در قبیل فعالیت ایناند. متمرکز شدهمحیطی زیست زیست ترویج داده شده و روي صدماتحامی محیط

و  باورها ها برنشان دادن تاثیر آن درصددو  اندکرده رکزتمزیست  ي حفاظت و نگهداري از محیطزمینه

-ه بهمدیریت است ک رسالت اصلیزیست امروزه حفاظت از محیط بر این. عالوهکننده هستندرفتار مصرف

تجاري درک  ی مهم براي موفقیت یک سازمانجزئمثبت از شرکت و  ترسیم شکل درونیعنوان ابزاري در 

رقابت  بازار کند تا درها کمک میتنها به سازمانمحیطی نهزیست در برابر مسائل پذیريشده است. مسئولیت

)نخعی دهدرا نیز نشان می کنندهبلکه افزایش وفاداري مصرف دهند، گسترشو سهم بازار خود را  بمانندباقی 

 (.1۰٢1و خیري، 

است و تنها یک امر اساسی  مورد دلخواه و مرغوب مشتريهاي وکار امروزي ایجاد ارزشکسب در دنیاي

ایجاد را  مرغوب مشتري هايتوان ارزشمالی و منابع انسانی سازمان می فرایندهاي تولیدي، بازاریابی، راهاز 

ها رقابتی امروز، سازمان محیطنخواهد بود. در  پذیرامکانمشتریان  پسندو  عالقه کرد و این امر بدون اطالع از

ها موفقیت در دارند. هدف نهایی آن گرایشهاي وفاداري برنامه مطابقد مشتریان خو و نگهداري به حفظ

رضایتمندي،  کههاي بسیار زیادي بیانگر آن هستند . پژوهشخرید مجدد مشتریان است قصدو حفظ  کسب

 (.1۰٢۰برهانی، نوري و مولوي ، نیست) موفقیت و سودآوريعنصر کلیدي 

به تدریج  هاشده که آن سببکنندگان محیطی مصرفزیست هايرانینگ کنندبیان میالمللی نیز بین مطالعات

شواهد حاکی از آنند که  . گاهاًکنند فکرخرند که می رفتار خریدشان را تغییر دهند و درباره محصوالتی

 را باالتريزیست، مبلغ واقعی از محیط حفاظت جهترا دارند که در  تواناییاین  کنندگانبسیاري از مصرف

زیست انسانی سازمان  . معاون محیبپردازند ،کنندرعایت می براي محصوالتی که استانداردهاي محیطی را

آلودگی هوا در سال  بانک جهانی، خسارات ناشی از تخمینداشته؛ بر اساس  زیست ایران بیانحفاظت محیط

 2۳1٩سال  فعلی این خسارت در روند استمراربوده است که در صورت  میلیارد دالر 8میالدي در ایران  2۳۳٩
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 نوع جدیدي از پیدایشزیست به جامعه براي محیط نگرانی .رسدمیلیارد دالر می 1٩ حدود میالدي به

گیري خود براي خرید محصوالت نوع تصمیم زیست را درشده که اهمیت به محیط منتهیکننده مصرف

 (.1۰٢4زاده، )سمیعی زفرقندي و نایبدهدمی نشان

زمانی  ها در طول یک دورهالرید کاخت الاحتما و بررسی شناسایی رید جهتخ نیت سمقیا وقاتاکثر ا

 رفتاري در معیارهايتوانند از ارادي می معیارهايکه  کنددي بیان می .گیردمورد استفاده قرار می مشخص

. رید کنندخاست مشتریان از روي اجبار اقدام به  باشند، زیرا ممکن بیشتر اثرگذاردستیابی به تصمیم مشتري 

 شکلدر  میزان عالقه و رغبتفروشگاه داشته باشد این  رید ازخبه  رغبت و عالقهکننده، زمانی که مصرف

 . دهدمی سوقرید خرفتار واقعی  شده که وي را به تعهدي بیان

 فرد براي اجراي یک رفتار تابعی از:  یک (، نیت571٢)٢به عقیده فیشبین

 ن رفتار در وضعیتی معین؛ آنسبت به اجراي  او باور -

 .، استقواعدبراي تبعیت از این  ن وضعیت و انگیزه اوآحاکم بر رفتار در  قواعد -

فرد نسبت به عمل اجراي یک رفتار است،  باور این است که توجه به سمت که در خور شایستگی است،نچه آ

سنجیده شود ممتاز و مخصوص به یک وضعیت بسیار  باید نسبت باوردوم این که  .او نسبت به شیء باور نه

احتمالی اجراي  نتایجفرد در مورد  هاينگرش و دیدگاهنسبت به اقدام مورد نظر تابعی از  باوراینکه  در نهایت

کنندگان مصرف قاصد رفتاريبنابراین داشتن درک بهتري از م .است هانگرشن آاش از ارزیابی ن عمل وآ

 (.1۰٢4)اردکانی و جهانبازي، بهتري با گروه هدف برقرار کنند طارتبا تواند به بازاریابان کمک کند تامی

اند در تونیت خرید اشاره به آمادگی و رغبت فرد براي خرید یک محصول یا خدمات اختصاصی دارد و می

عنوان یکی از ساختارهاي رفتار شناختی تواند بهاین می ذارد.کنندگان تأثیر بگآینده بر انتخاب خرید مصرف

 کننده که نیت خرید کاالي اختصاصی درنظر گرفته شود.کننده در مورد چگونگی رفتار مصرفمصرف

 (.1٢۳2، 1۳اولوتوآسه و عبدالطیف بیات، عالوه بر این، نیت خرید عامل مهم و اساسی رفتار است)بشیر،

هنی ریزي ذنزد مشتري دارد و برنامه مشخصو انگیزه خرید یک محصول  قصد گیرندهدربر خرید  نیت

شود. همچنین از این متغیر با عنوان قصد خرید مشتري براي استفاده از محصول در آینده نزدیک را شامل می

 (.۳2۳2، 11وو و دین لو، نگوین، ترنس، )نگوین،شودمجدد در رفتار تکراري خرید نیز یاد می

کرده است.  توجه جوامع را به خود جلب اي فزایندهگونهبهمحیطی ، مشکالت زیستگذشتههاي سال طی

هستند و همین  مشتریان در سراسر دنیا، بیش از پیش نگران تغییرات محیطی بیانگر آن هستند که هاپژوهش

ها ي ابعاد سازمانهمه در چالشاست. این گذار بوده هاي زندگی اثرجنبه اغلبها در بر رفتارهاي آن باور

                                                           
9 Fishbin 
10 Bashir, Bayat, Olutuase & Abdul Latiff 
11 Nguyen, Tran, Nguyen,Luu, Dinh & Vu 
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مفهوم بازاریابی سبز شده  ظهور و خلقت سبب، بازاریابی سنّتی را تحت تأثیر قرار داده و رود پیدا کردهو

ي وکار، در جامعهتحرّکات دنیاي کسب مصرف سبز و حیطهي جهانی در با تحوّالت جامعه جهتهماست. 

 پیشگیري راستايهاي مردم در آن، نگرانی دنبالبه زیست وحیطم گستردههاي هایی از تخریبایران نیز نشانه

استفاده  هاياند که آسیبشده هوشیارخورد. امروزه مردم به خوبی ي طبیعی و انسانی به چشم میاز این فاجعه

ار رمورد استفاده قي مواد غذایی و سموم و مواد شیمیایی که در تهیّه ، غیرقابل تجزیهغیر طبیعیاز محصوالت 

سبز  الگوهاي مصرف گسترش. با وجود سبب از بین رفتن سالمتی آنها خواهد شداوّل  مرحله، در  گیرندمی

گان را کنندي مصرفاین زمینه، باید گفت که بازاریابی سبز قویا همه مردم در هوشیاريدر جامعه و افزایش 

ناسایی زیست هستند، شبازار را که نگران محیطهایی از است ابتدا بخش الزمبنابراین  دهد؛تأثیر قرار نمیتحت

محیطی داراي دغدغه زیست کنندگانگیري همین دسته از مصرفمورد هدف قرار دهیم. در هدف کنیم و

عالی نیست، بلکه محصوالت سبز باید  ها در حدي فروش آنکنندهنیز صرفِ سبز بودن محصوالت، تضمین

 (.1۰٢٩خدامی و همکاران، )مشتریان را جذب کنند را داشته باشند تا غیر ارگانیکهاي محصوالت ویژگی

 که کدام محصول و چهاین در رابطه باکننده ریزي شده به این معنی است که مصرفخرید کامالً برنامه

رید را تحت تاثیر خ نیت احتمالیهاي فردي و شرایط گیرد. نگرشقبل از رفتن به فروشگاه تصمیم می ،برندي

دیگران  توقعاتاز تبعیت شخصی خود را براي دیگران و  توقعاتفردي عبارتند از  باورهاي .ر خواهند دادقرا

یک  شپیدایخرید خود را به علت  نیتکنندگان است که مصرف مسالهنشان دهنده این  احتمالیو شرایط 

 نیتار است. قیمت مورد انتظ از بیشتر واقعی عنوان مثال، زمانی که قیمتدهد، بهتغییر می اختصاصیموقعیت 

تواند نسبت به یک محصول در نظر گرفته شده است و می انگیزه درونیعنوان یک کنندگان بهمصرف خرید

 (۳2۳2، 12ویردانیا و )اروانکننده باشدبراي پیش بینی رفتار مصرف عنصر کلیديیک 

زمان تصمیم  مانند قیمت و کارایی درمحیطی به معیارهایی هاي زیستکردن جنبه ي اضافهاخرید سبز به معن

 .وري منابع استبهره محیطی در یافتن و افزایشبه خرید است که هدف نهایی آن، کاهش آثار زیست

کلی خرید است. رفتار خرید عمومی  از رفتارهاي متمایززیست محیط حامیکنندگان رفتارهاي مصرف

زیست بعید شود. در مقابل، رفتار سازگار با محیطجام میها انهاي آنبراساس یک ارزیابی از منافع و هزینه

ت و در جامعه اس سودنگر است و این رفتار به شود بلکه بیشتر آینده بردن انجامیا لذت نفعاست که براساس 

و  زیست بیشتربا محیط هماهنگبه خرید محصوالت و خدمات  رغبتزیست و از محیط هوشیارينتیجه 

شود ق میکنندگانی اطالکننده سبز به مصرفمصرف. است افزایش یافتهمحیطی زیستوکار  عالقه به کسب

زیست هستند محیط بازار و همچنین در عادات مصرف خود، نگران هب وابستههاي که در رفتار خرید، فعالیت

کاالها باره رتنها د انتظاراتاین  . البتهدهندمدنظر قرار میخود را  اطرافو تأثیر رفتار خرید بر محیط طبیعی 

                                                           
12 Aruan & Wirdania 
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کردن و سفر نحوهکنندگان سبز مصرف دارد امکان مثالطور  . بهشودشامل مینیست بلکه خدمات را نیز 

زیست انتخاب ، نیز تحت تأثیر محیطگزینندبرمیتعطیالت  مکانی را که براي انجام کار یا گذراندن

 (.1۰٢5زاد و رضایی، بحرینیکنند)

 اريهوشیوسیله افزایش در هاي کسب وکار پایدار بهولوژیک و فعالیتبراي محصوالت اک درخواست

-ی بههاي ملدولت از جانبتر دشوارمحیطی و همچنین با اعالم قوانین  مسائلکنندگان در رابطه با مصرف

، مانند اگونگونهاي محیطی و از طرفی دیگر گروه مشخص گردیدصنعتی،  پیشرفتهکشورهاي  خصوص در

ري بیشت هوشیاريکنند و فشار و می نظارتاکولوژیک را به دقت  شرکت با اصول بري و سازشبراها رسانه

چگینی )دهدمی حرکتکارها را به سمت سبز شدن وکنند و تمامی کسب می اتخاذهاي کسب وکار در محیط

کنندگان جدیدي از مصرف نوع ظهور سببزیست نگرانی جامعه نسبت به محیط(. 1۰٢5اصلی و اردستانی، 

ستند بیانگر آن هالمللی نیز بین . مطالعاتدهنددر تصمیمات خرید خود نشان می ها راشده است که این نگرانی

یدشان رفتار خر در به تدریج تغییر هاشده است که آن منجرکنندگان محیطی مصرفزیست هاينگرانی که

یاري حتی شواهد حاکی از آنند که بس. شی کنندبازاندی کنند،استفاده میمحصوالتی که  و درباره لحاظ کنند

زیست، براي محصوالتی را دارند که در راستاي حمایت واقعی از محیط توانمندياین  کنندگاناز مصرف

 هايپرسمان مهمبه نقش  پرداخت کنند. لذا با توجه باالتريکنند مبلغ رعایت می که استانداردهاي محیطی را

خرید مشتري تاثیر  اقدام به در فرآیند هاییآیتممشتریان، توجه به این که چه  يزیست محیطی و اجتماعی برا

 (.1۰٢1است)نخعی و خیري،  یک امر اساسیگذارد می

 مصرف محصوالت در سراسر جهان افزایش یافته و افزایش میزان تولید و ،فناوري توسعهاخیر، با  هايسالدر 

تدریجی کره زمین  شدنمحیطـی مانند گرمداشته باشد. مسائل زیست همراهبه متعددي نتایجتواند مصرف می

که مصرف وجود داشته باشد  هنگامیو تا  تا حد زیادي به افزایش مصرف بستگی دارد تغییرات جويو 

 . معضلو مجازي نگه داشت متعارفتوان این آلودگی را در حد خواهد داشت، البته می آلودگی نیز وجود

 هاآسیب به آن عواقب نامطلوبی براي انسان شود ومی تصوریست امري ضروري و اخالقی حفاظت از محیط ز

اخیر  هايسالزیست، جنبش خرید سبز که در محیط حفاظت از از اقدامات جهت وسیعیدارد. در بین طیف 

. نندک خرند بازاندیشیکنندگان درباره محصوالتی که میکه مصرف باعث شده نمایان شده،در سراسر جهان 

توانند به می کمتري دارند ضررکنندگان از طریق خرید محصوالتی که براي محیط زیست در واقع مصرف

 (.1۰٢۰)محمدیان و بخشنده، نمایندکمک حفاظت از محیط زیست 

. وقتی بینی نمایدتواند رفتار واقعی را پیشاست و می باور و دیدگاهقصد و نیت یک عامل مهم در ساختار 

ن عامل ، بنابراین قصد خرید، مهمترییابدبه همان میزان افزایش مید بیشتر باشد، احتمال خرید نیز خری قصد

 هاي بازاریابیفعالیت همه پیوندکنندگان نقطه و از آن جایی که مصرف. خرید است بینی براي رفتارپیش
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واملی عو تحلیل بررسی  .شودمی شروعکننده چرایی و چگونگی رفتار مصرف فهمهستند، بازاریابی موفق با 

میزان تاثیر هر یک از این عوامل بر روي رفتار، باعث  مطالعهکننده اثرگذار هستند و که بر روي رفتار مصرف

واهند خ توانمندگردد که بازاریابان تنها در این صورت کننده میدرکی از رفتار مصرف دستیابی به شناخت و

 یانیبکنندگان انطباق بیشتري داشته باشد و به هاي مصرفنیازها و خواستهنمایند که با  عرضهبود محصولی را 

ا کنندگان باشد و حداکثر رضایت آنان رعوامل موثر بر رفتار مصرف نتیجهارائه نمایند که  دیگر کاالیی را

 و بعمنا هب هاملت نگرش نوع بیانگر که معیارهایی مهمترین از (. یکی1۰٢5)محبی و رباط میلی، تامین نماید

-تعیین نقشی جامعه، هر در مصرف و خرید رفتار. است مردم مصرف و یدالگوي خر است، خود هايسرمایه

 هتوسع همچنین و هاآن توزیع شیوه تولیدي، کاالهاي انواع تولید براي منابع اختصاص دادن در کننده

 بازاریابی در اصلیموضوع  همواره کنندهمصرف خرید رفتار رو یناز ا. ددار اجتماعی و یاسیس اقتصادي،

 ارزیابی تا و شودیم شروعکننده مصرف نیاز احساس و ترغیب از که است ینديشامل مجموعه فرا و بوده،

 تصمیماتی نیازهایشان عملی ساختن و اهداف به یدنرس براي کنندگانمصرف. دارد ادامه خود خرید از او

-یمالش در تصمت میزان کاهش جایگزین، هايفعالیت یانم از انتخاب بهترین شامل اهداف این گیرند کهمی

پور نظر ،خاشعی)تاس تصمیم توجیه ییو به حداکثر رساندن توانا منفی هیجانات رساندن حداقل به گیري،

 (.1۰٢5، و شریعت زاده کاشانی

ها، نیاز و خواسته مبادله محصوالت و ارزش آن راه ها ازاجتماعی است که افراد و گروه اقدامیبازاریابی سبز 

اریابی باز. کنندمی عملیزیست را حداقل کند را از طریق یک روش اخالقی که اثرات منفی بر محیط خود

وسیله به بینی و ارضاي نیازهاي مشتریان و جامعهشناسایی، پیش سبز فرآیندي مدیریتی است که مسئولیت آن

 هاي بازاریابیتالش محیطی در مسائلهدف بازاریابی سبز وارد کردن . است و پایدار هدفمندیک روش 

-رکتش . اغلبگیرندارزیابی شرکت جاي می هايشاخصندرت در همه  محیطی بههاي زیستاست. فعالیت

-استفاده می سبز دستاوردهايبراي ارزیابی موفقیت ..( سهم بازار و . گیري سنتی)سود،ها از ابزارهاي اندازه

 ن، با ایدر حرکت هستنددالیل بشر دوستانه به سمت سبز شدن  ها بهکنند. اگر چه امروزه برخی از شرکت

 يامعنخرید سبز به. انددرک کرده راهبرديفرصت  عنوان یکها سبز بودن را بهاز شرکت اندکیوجود تعداد 

خرید است  ی در هنگام تصمیم بهاز قبیل قیمت و کارای هاییشاخصبه  محیطیهاي زیستاضافه نمودن جنبه

)سمیعی وري منابع استمنابع و افزایش بهره کشفدر  محیطیکه هدف نهایی آن، کاهش اثرات زیست

 (.1۰٢4زفرقندي و همکاران، 

 هب دستیابییک فرد براي  میزان عالقه و رغبتقصد خرید محصوالت سبز عبارت است از احتمال و 

رید واقعی بینی رفتار خقصد خرید یک مفهوم مناسب براي پیش. رندزیست سازگامحصوالتی که با محیط

توجه براي رفتار خرید  درخور بینی کنندهکه قصد خرید سبز یک پیش . برخی پژوهشگران بیان کردنداست
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بازاریابی مورد بررسی و آزمون قرار  هايپژوهش در وسیعو قصد خرید نیز به طور  باورسبز است. رابطه 

بز، اگرچه در حوزه محصوالت س. مورد تأیید قرار گرفته است شماريمطالعات بیوسیله هآن ب درستیگرفته و 

بودند  به محصوالت سبز و قصد خرید محصوالت سبز را مستقیم در نظر گرفته باورابتدا رابطه  پژوهشگران

مستقیم  رر نظر گرفتن تاثیاز د پژوهشگرانمحصوالت سبز،  جوهره و چیستیاخیر، با توجه به  مطالعاتاما در 

متغیرهایی را به  به محصوالت سبز بر قصد خرید این محصوالت خودداري نموده و باور واسطهبدون و 

 (.1۰٢۰)محمدیان و بخشنده، اندصورت میانجی یا تعدیلگر براي این رابطه به کار برده

ا ر مشخص از یک طبقه محصولیک برند  معیندر قصد خرید احتمال این که مشتریان در موقعیت خرید 

یک فرد براي خرید از یک برند  انگیزه در مورد میزان یا چگونگی داوريقصد خرید نوعی . انتخاب کنند

گیري قصد خرید برند، براي اندازه نظیر خرید از یک برند و انتظار خرید از یک هاییشاخصه خاص است.

کننده براي خرید یک مارک بر روي قصد مصرف یزهرغبت و انگقصد خرید . گیردمورد استفاده قرار می

خرید یک مارک خاص، روال عادي در آینده و  کننده برايخرید تاثیر خواهد گذاشت. قصد خرید مصرف

قصد و نیت یک عامل مهم در ساختار (. 1۰٢7اعظمی، آزادي و آینه، مقاومت در برابر تغییر آن اشاره دارد)

خرید بیشتر باشد، احتمال خرید نیز زیادتر  بینی نماید. وقتی قصدقعی را پیشتواند رفتار وانگرش است و می

کنندگان و از آن جایی که مصرف. خرید است بینی براي رفتارپیش عنصر اصلیاست، بنابراین قصد خرید، 

-مصرفچرایی و چگونگی رفتار  هاي بازاریابی هستند، بازاریابی موفق با درکفعالیت يهمه برابرينقطه 

کننده تاثیرگذار هستند و بررسی میزان مطالعه و بررسی عواملی که بر روي رفتار مصرف. شودمی شروعکننده 

گردد کننده میدرکی از رفتار مصرف تاثیر هر یک از این عوامل بر روي رفتار، باعث دستیابی به شناخت و

-هاي مصرفنمایند که با نیازها و خواسته ارائهکه بازاریابان تنها در این صورت قادر خواهند بود محصولی را 

ارائه نمایند که برآیند عوامل موثر بر رفتار  دیگر کاالیی را بیانیبیشتري داشته باشد و به  تطابقکنندگان 

 (.1۰٢5)محبی و رباط میلی، رضایت آنان را تامین نماید باالترین میزانکنندگان باشد و مصرف

کند و معامله را به انجام  گردآورياطالعات الزم را  که وجوي آن استتدر جسنظر رفتاري مشتري  از

قصد و نیت  نظر رفتاري همچنین سرمایه الزم جهت پرداخت هزینه کاال را در اختیار دارد، ولی از برساند و

پیش روي خود،  کمبودهايخاطر  طور کامل الزم و ملزوم رفتار واقعی نیست. یک نفر ممکن است به به

داشته است و یا کاري را که قصد انجام آن را داشته، انجام  ایی را انجام دهد که کمتر قصد انجام راکاره

عنوان ابزاري از قصد خرید به دائماًبازاریابی  باشد. مدیراناین نظریه به عوامل کنترل رفتاري معروف می. ندهد

کنند. در مورد کاالهاي جدید از اده میکاالهاي جدید و کاالهاي موجود استف براي اتخاذ تصمیم در مورد

ریزي مرحله برنامه کنند، یا درخرید براي دانستن اینکه یک کاال ارزش توسعه را دارد یا خیر استفاده می قصد
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)دانایی و مومن، از مشتریان عرضه کنند عرضه کاال براي اینکه به کدام بازار جغرافیایی و یا به کدام گروه

1۰٢٩.) 

 اثر مثبت)یا منفی کنندگمان میخرند که زیست محصوالت و خدماتی را میکنندگان نگران محیطمصرف

جویی در مصرف انرژي و صرفه رفتار خرید سبز شامل تالش براي گذارد.زیست میبر محیط (کمتري

د مانن اندیشمندانبرخی از  .نامناسب است هايبنديکردن از خرید محصوالت داراي بسته خودداري

 را در قابل بازیافتظروف  هاي استاندارد و خرید نوشیدنی دراسپري رفتارهایی مانند: خرید( 1٢٢٩)1۰چان

 ،فتقابل بازیاموارد شامل خریداري و مصرف محصوالت تولید شده از پالستیک و کاغذ  دیگر .اندنظرگرفته

از نظر  .طبیعت استرخه قابل بازگشت به چهاي حاوي مواد مصرف و شویندههاي روشنایی کمالمپ

بندي را دارند میزان بسته کمترین پذیر، قابل بازیافت هستند ومحصوالت سبز محصوالتی تجزیه( ۰1٢٢)14بت

ه شده یا خرید محصوالت ساختتوان به میدیگر رفتارهاي سبز  .اندتولید شده (ارگانیکطبیعی) و به شکل

)محمدیان و است شارژ مجددهاي قابل بنديبسته محصوالت دربندي شده از/ با مواد بازیافتی، خرید بسته

 (.1۰٢۳ختائی، 

 اقدامات کننده طیگیري مصرفگیرند. این تصمیمکنندگان همه روزه تصمیمات خرید بسیاري میمصرف

تحت ه کنندگیري مصرفگیرد. تصمیماز فرآیندهاي اجتماعی و شناختی صورت می شماريمتعدد و بی

و  گیري خریدتصمیم هايآیتماطالعات، ارزیابی  گردآوريبراي  مطالعه، معضلشناخت  هايعنوان فرآیند

-مصرف درونیگیري براي خرید یا قصد خرید آمادگی تصمیم عبارتی. بهشودتعریف می رفتار پس از خرید

رار لیل قمورد تحدهد که معموال به این شکل نشان می مقصود و طرحکننده را براي اقدام در برابر یک 

ند. تعیین نمای معینخواهند احتمال خرید یک محصول را در یک بازه زمانی دهندگان میپاسخ که از گیردمی

داشت که قصد خرید  شود. باید توجهمی یادبراي خرید  میل باطنیکننده بینیعنوان یک پیشقصد خرید بهاز 

)اعظمی و توجه است اقدام قبل از خرید مورد عنوان یکمعناي خود عمل خرید نیست بلکه قصد خرید بهبه

 (.1۰٢7همکاران، 

 ابعاد قصد خرید مشتری

 باشد:خرید مشتري در برگیرنده ابعاد زیر می قصد

ور از قصد خرید مجدد، تکرار ظمن: مشتری طتوس محصول یا خدمتقصد خرید مجدد  .1

مشتري به ادامه خرید از شرکتی  باوراز استفاده از همان برند یا  پسبرندي خاص  خرید مشتري از

احساسات است  و آگاهی، بینش بر اساسقصد خرید مجدد، نوعی رفتار . در آینده است مخصوص

                                                           
13 Chan 
14 Bet 
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 رفتاري وفاداري پارامتر، قصد خرید مجدد،  انداظهار داشته پژوهشگران اکثرکه  گونههمانو 

 وابسته است.دفعات خرید مشتري  مسلماً بهمشتري است و 

کردن  قانعاي بازاریابان بر: مشتریتوسط  به اطرافیان، دوستان تخدممحصول یا توصیه  .2

 صحبت کردنکه  مانندمی خبربیاز این واقعیت  بعضی از اوقاتکنند؛ اما می زیادي تالشمشتریان 

نچه آ . هماناخواهد داشت به دنبالتأثیرپذیري و تأثیرگذاري را  باالترین میزانمشتریان با یکدیگر، 

مورد  میشههکننده فر مثبت مصرظن. شخصی است پیشنهاداز راه  تبلیغم، یدار باوربه آن  هنوز ما

از  درجهترین پایین هاي تجاري سنتی درتبلیغاتی بوده و در حالی که آگهی هايتوجه شرکت

را به خودش اختصاص جدول  رتبه اولاند، بازاریابی شفاهی ترفندهاي موفق تبلیغاتی قرار گرفته

وش باشد براي فر مجالیتواند با دوستان و آشنایان می صحبت کردن عامیانهین ا زیرا است؛داده 

 . کنندمی تبلیغهایی که روش بازاریابی شفاهی را کاال و خدمات شرکت

و  کاال فصراز م استفادهکه چنانچه تجربه  عبارتی بیانگر آن استبه: قیمتی تعدم حساسی .3

کننده در فاین احتمال وجود دارد که مصر کننده خوشایند و مطلوب باشد، فبراي مصر خدمات

رغبت و  ،بیانی دیگربیشتر براي این محصول یا خدمت واکنش نشان ندهد. به پولپرداخت  قبال

بیشتر در مقایسه با  پولپرداخت  با وجود شرکت یکاستفاده و خرید خدمات از  مشتري به انگیزه

باشد)بصیر، میحساسیت قیمتی  از مفهوم عدم گویاتريخدمات مشابه، تعریف  برايرقباي آن 

 (.1۰٢5نیا و پورسلیمی، رحیم

 

 
(٥٩31( ابعاد قصد خرید)بصیر و همکاران، 1شکل   
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 پیشینه پژوهش. 3

 جدول پیشینه های داخلی و خارجی

های پژوهش ردیف

 داخلی

 گیرینتیجه موضوع

  

1 

 

باقري طهماسبی و شاه

 (1۰٢٢روچ )

بررسی تاثیر ابعاد مدل 

شده بر ریزيرفتار برنامه

قصد خرید مواد غذایی 

محلی)نمونه پژوهش: 

 (محصول عسل

در نهایت نتایج حاصل از 

 ها بیانگر آن بود کهبررسی

ابعاد مدل رفتار 

معیار ، باورشده)ریزيبرنامه

نباط است رفتار و کنترل درونی

 ( بر قصد خرید تاثیر مثبتشده

ابعاد مدل، رفتار  وگذارند. می

 شده و حساسیتریزيبرنامه

صد قکننده بینیقیمتی پیش

  .خرید هستند

 

 

 

2 

 

 

 

 

عباسی، یداللهی و بیگی 

(1۰٢8) 

 

-بررسی قصد مصرف

کننده براي خرید 

محصوالت سبز با استفاده از 

ریزي نظریه رفتار برنامه

-هاي زیستشده، نگرانی

-محیطی و دانش زیست

 محیطی

نتایج حاصل از تحقیقات 

ش و نگر بیانگر آن بودند که

شده  درککنترل رفتاري 

تأثیر مثبتی بر قصد خرید 

 ولیمحصوالت سبز دارند؛ 

تأثیر هنجار ذهنی بر قصد 

 مثبتخرید محصوالت سبز 

انی ، نگردر همین راستانیست. 

محیطی و دانش زیست

 اريمعنادمحیطی تأثیر زیست

بر قصد خرید محصوالت سبز 
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https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1489502/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%aa%d8%a7%d8%ab%db%8c%d8%b1-%d8%a7%d8%a8%d8%b9%d8%a7%d8%af-%d9%85%d8%af%d9%84-%d8%b1%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b1%db%8c%d8%b2%db%8c-%d8%b4%d8%af%d9%87-%d8%a8%d8%b1-%d9%82%d8%b5%d8%af-%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-%d8%ba%d8%b0%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%85%d8%ad%d9%84%db%8c-%d9%86%d9%85%d9%88%d9%86%d9%87-%d9%be%da%98%d9%88%d9%87%d8%b4-%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84-%d8%b9%d8%b3%d9%84
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-دارد؛ اما نگرانی زیست

محیطی بر هنجار ذهنی و 

ده ش درککنترل رفتاري 

 .نبوده است تاثیرگذار

 

 

۰ 

 

 

عربشاهی، غفوریان 

 (1۰٢8شاگردي و بهبودي )

عوامل مؤثر بر بررسی 

قصد خرید محصوالت 

آرایشی خارجی توسط 

آقایان: بررسی نقش نگرش 

 مصرف کنندگان

آن  بیانگر مطالعات نتایج

جذابیت ظاهري،  هستند که

اجتماعی، سبک  هاينگرش

زندگی و شرایط خرید تأثیر 

ارند. مشتریان د باورمستقیم بر 

عقاید دینی،  در همین راستا

تبلیغات و توجه به سالمتی 

تأثیر معکوس بر نگرش 

مشتریان دارند. در این 

تأثیر متغیرهاي  پژوهش

تصویر شخصی، اثر افزایش 

سن و دانش بر نگرش 

ج . براساس نتایرد شدمشتریان 

نگرش مشتریان بر  هایبررس

 شدتبهقصد خرید آنان 

 .تاثیرگذار است

 

 

4 

 

 

خدامی و 

 (1۰٢٩همکاران)

 

شناسایی نقش ترکیبی 

عوامل فردي ادراکی و 

محیطی موثر بر رفتار خرید 

سبز با تأکید بر ابعاد ارزش 

 کنندهادراک شده مصرف

 

نشان داد  مطالعات پیامد

از میان عوامل ادراکی و 

ب، ترتیشده، بهبیان محیطی 

پذیري مسئولیت

شده و محیطی ادراکزیست

 ،هنجارهاي اجتماعی)ذهنی(

کنترلی خارجی،  کانون
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محیطی و دیداري زیست

شده رفتار اثربخشی ادراک

. اندودهبترین تأثیر داراي بیش

در میان ابعاد ارزش 

شده، بعد احساسی ادراک

تري در نقش پررنگ

ز ایفا بدهی رفتار خرید سشکل

و بعد اجتماعی ارزش  کرده

شده، با رفتار خرید ادراک

 .سبز رابطه معناداري نداشت

  

 

 

5 

 

 

 

 نتیط خوش

 (1۰٢٩)يومبرز

 

 

 يهنجارها يرهایمتغ

 ،يفرد ییگراعتیطب ،یذهن

نگرش  ،یاثرات اجتماع

ز، سب يکاال يسوهمثبت ب

ز، سب يکاال دیبه خر لیتما

 ، خودیطیمحستیز قیعال

 يفرد يریتصو

 نددست یافت نتایج نیبه ا

 قی، عالیذهن يکه هنجارها

، اثرات جامعه، یطیمحستیز

 نگرش و يفرد يریخودتصو

نگیزه ا سبز بر يمثبت به کاال

ز سب يکاال دیبه خر و رغبت

 يهنجارهاگذار است ولی اثر

 و ییفردگرا عتیطب و یذهن

رش برنگ یطیمحستیز قیعال

 ریسبز تاث يمثبت به کاال

 اثرات و نداردمعناداري 

ه مثبت ب گرشبرن یاجتماع

 و مثبت ریاثت سبز يکاال

 در همین راستا دارد معناداري

اثرات  و يفرد خود ریتصو

 دیبه خر لیتما بر یاجتماع
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معناداري  سبز اثر يکاال

 .ندارد

  

 

٩ 

 

 

نورائی، حاجی حسنی و 

 (1۰٢5وثوق )

 

 

 

بررسی عوامل 

اجتماعی مرتبط  -فرهنگی

تصمیم خرید خریداران با 

تلفن همراه هوشمند درشهر 

 تهران

 

-از این پژوهش نتیجه می

بین موقعیت  گیریم که

هاي اجتماعی، گروه

هاي اجتماعی اجتماعی، شبکه

و تصمیم خرید مصرف کننده 

رابطه مثبت وجود دارد و 

همچنین بین رفتار و نحوه 

برخورد فروشنده و فروش 

کاال به صورت اینترنتی و 

میم خرید تلفن همراه تص

هوشمند رابطه مثبت وجود 

در نتیجه بین عوامل  دارد.

اجتماعی و تصمیم  -فرهنگی

خرید تلفن همراه هوشمن 

 .رابطه مثبت وجود دارد

  

7 

چگینی اصلی و 

 (1۰٢5اردستانی)

 

گیري اندازهبررسی 

تاثیر ابزارهاي بازاریابی سبز 

-بر رفتار خرید مصرف

موردي: مطالعه )کنندگان

 (غرب شهر تهران

این پژوهش حاکی نتایج 

که بین دانش  از آن هستند

هاي محیطی، نگرانیزیست

محیطی و تصویر زیست

سازمان سبز با رفتار خرید سبز 

رابطه وجود دارد و همچنین 

بین قیمت و کیفیت درک 

تمایل به  شده محصول و

 وجود ارتباط معناداريخرید، 

 .دارد
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8 

 

زفرقندي و 

 (1۰٢4همکاران)

 

بررسی تاثیر ارزش، 

اثربخشی و ریسک درک 

شده از سوي مصرف کننده 

بر قصد خرید محصوالت 

 سبز

 

 حاکی از آن استنتایج 

که تاثیر متغیرهاي رفتار 

، ارزش درک شده هوشیارانه

اثربخشی درک  و همچنین

 کننده برشده از سوي مصرف

روي قصد خرید سبز مورد 

سک ز ریتایید قرار گرفت و نی

-زیست درک شده و نگرانی

محیطی متغیرهایی هستند که 

تاثیرشان بر قصد خرید سبز در 

 رد شد.نمونه مورد تبیین 

  

٢ 

 

زارعی، سیاه سرانی 

کجوري و فارسی زاده 

(1۰٢۰) 

ر منفی دروغ سبز ب ریتأث

ــبز،   ــده س کیفیت ادراک ش

ــا ــبز و تبلیغات  تیـ رضـ سـ

ــبز   و تاثیر دهـان به دهان سـ

 قصدخرید سبزانها بر 

اظهار کردند که دروغ 

سبز برکیفیت ادراک شده 

سبز و رضایت سبز و قصد 

خرید تاثیر منفی داشته و 

تبلیغات دهان به دهان نیز تاثیر 

  مثبتی بر قصد خرید سبز دارد.

 

1۳ 

 

زند حسامی و 

 (1۰٢۰پروینچی)

 

 يبه کارگیري نظریه

ریزي شده در رفتار برنامه

بررسی قصد خرید سبز 

 مصرف کنندگان

 

از این  نتایج حاصل

ه ک پژوهش بیانگر آن است

نگرش نسبت به مسائل زیست 

-پیش عنصر کلیديمحیطی 

بینی کننده رفتار است. 

-با توجه به نتایج بههمچنین 

شود ، مشاهده میدست آمده

که هنجارهاي ذهنی، نگرش 

یطی محنسبت به مسائل زیست

بر قصد خرید سبز تاثیرگذار 
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ار د خرید سبز بر رفتبوده و قص

 .سبز تاثیر مثبتی دارد

نگرش به اقدامات  ریتأث (1۰٢۳ی)مهربان 11

 يرفتار اتین يسبز بر رو

 انیمشتر

ا هنتایج حاصل از بررسی

 بر که نگرش بیانگر آن بود

 .اردد مثبت ریتاث اقدامات سبز

ی، پور آتشی و رجب 12

 (1۰٢۳)شعبانعلی فمی 

 لیدانش وتما یبررس

رف مص دیافراد نسبت به خر

 کیکاالها ارگان

 ها حاکی ازنتایج بررسی

 دانش افراد زانیم آن بود که

 حد متوسط در نبوده و کسانی

 .باشدیم

های پژوهش ردیف

 خارجی

 گیرینتیجه موضوع

 

 

 

1۰ 

 

 

پناگارسیا و 

 (2۳2۳همکاران)

 

 

بررسی قصد خرید و 

رفتار خرید آنالین: یک 

 فرهنگیرویکرد متقابل 

دهد این مطالعه نشان می

که خودکارآمدي در 

هاي آنالین عنصر فروشگاه

کلیدي در اتخاذ تجارت 

الکترونیکی باالتر از فرهنگ 

نتایج  هاي مورد مطالعه است.

دهنده آن این پژوهش نشان

است که اهمیت فرهنگ ملی 

براي درک رفتار خریدهاي 

در این مقاله  محرک است.

باره مالحظات متعددي در

عوامل اصلی براي ایجاد قصد 

-خرید آنالین در بین مصرف

کنندگان در یک کشور 

نوظهور ارائه شده است و 
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-هاي اساسی با مصرفتفاوت

کنندگان در یک کشور 

  کند.پیشرفته پیدا می

  

 

 

 

14 

 

 

 

 لیو و همکاران

(2۳2۳ ) 

 

 

بررسی تأثیر ارزش 

درک شده گردشگران 

چینی از قصد خرید سوغات 

میراث فرهنگی نامشهود: 

نگرش به پاسداري از میراث 

فرهنگی نامشهود به عنوان 

 یک مجري 

 

نتایج حاصل از این  

 ها تأثیر معنادار و مثبتبررسی

ارزش عملکردي، ارزش 

خودکارآمدي و ارزش 

پشتیبانی از رابطه را در قصد 

میراث فرهنگی  سوغات خرید

نگرش  را نشان می دهد. نهفته

 گردشگران نسبت به حفظ

رابطه  میراث فرهنگی نهفته

بین ارزش خودکارآمدي و 

 قصد خرید را تعدیل کرد.

نتایج حاصل از این مطالعات 

به بازاریابان این امکان را می 

دهد تا درک کنند که چگونه 

توریست ارزش و نگرش 

یراث م نسبت به حفاظت از

را به قصد  فرهنگی نهفته

 خرید توریستی سوغات

کمک  میراث فرهنگی نهفته

 .می کند

 (2۳12چانگ) چن و 15

 

سبز،  یافتیارزش در

ماد سبز، اعت یافتیدر سکیر

 سبز دیخر قصد بر سبز

نتایج نهایی حاکی از آن 

 ز وسب یافتیارزش دربود که 

 عتمادا سبز بر یافتیدر سکیر

 ارد.دمثبت و معناداري  اثر سبز
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 اطالعات گردآوري نحوه. باشدمی توصیفی روش نوع لحاظ از و کاربردي هدف لحاظ از حاضر پژوهش

 دانشگاه یعلم هیأت محترم اساتید ارزشمند نظرات از چنین هم و پیشین مطالعات و مقاالت از استفاده با نیز

 ردآوريگ مطالب تلفیق در گشاراه و بودند محقق براي مفیدي هايایده داراي که نظرصاحب و خبره افراد و

 .است شده گیريبهره بودند، شده

 . نتیجه گیری 4

 توقعات توانند نسبت بهها دیگر نمیزنند. سازمانرقم می سازمان را حیاتاکنون در اقتصاد جهانی مشتریان 

متوجه مشتري کنند؛  هاي خود راها و توانمنديها باید همه فعالیتباشند. آن توجهبیهاي مشتریان و خواسته

 اعثبکه  باشدمیعوامل انگیزشی  شامل تمامقصد سرمایه مشتریان هستند.  برگشت سرچشمهچرا که تنها 

ه ب رغبت و انگیزه باالتريکنندگان که در آن مصرف است میزانی منعکس کنندهو  خواهد شدرفتار واقعی 

خواهد وجود  باالتريباشد، احتمال  یشترقصد خرید ب هر میزان. هند داشتخواتالش نسبت به انجام رفتار 

کنترل رفتاري مشاهده شده  ذهنی و معیارهاي، باورها تواند از. قصد میصورت گیردخرید واقعی  تا داشت

 . رابطه قصدباشدمیها و اراده فردي براي انجام رفتار هدف شدت نیت بیانگر قصد رفتاري .بینی شودپیش

ها م آنکه قصد انجا قرار گیرندرفتارهایی مسیر در  تمایل دارندکه افراد دهنده این است نشان رفتاري با رفتار

فتار ها قصد ر. آنکنندمشخص تعریف میعمل در یک مسیر  کنندهمشخصفیشن و آجزن قصد را  .را دارند

 زمرککننده سبز، واقع مصرف در .اندکردهدهی یک رفتار خاص تعریف احتمال ذهنی شکل همچونرا 

 دهه اخراوبرجسته بازاریابی در  کارشناساناست که  اصلیمحیطی و مفهوم بازاریابی زیست راهبردهاي

-ارائه الگوها و مدل علمی و مطالعات افزایش سبباین خود . اندبر آن متمرکز شده 1٢٢۳و اوایل دهه 1٢8۳

 هايدهه طی پژوهشگران با رفتار خرید سبز و سردرگمی در راستاي پژوهشیهاي در حوزه گوناگونیهاي 

 (.1۰٢5زاد و رضایی، بحرینی) گذشته شده است

 نابع و مآخذ

تأثیر تصویر فروشگاه بر قصد خرید مشتریان: اعتماد و ریسک درک شده به عنوان "(، 4931اردکانی، سعید، جهانبازی، ندا؛)

 . 2، شماره 5سال  تحقیقات بازاریابی نوین، پژوهشی-، فصلنامه علمی"کنندهتعدیل متغیرهای

های اجتماعی درک شده بر های بازاریابی رسانهبررسی تاثیر فعالیت"(. 4931اعظمی، محسن؛ آزادی، وحید؛ آینه، معصومه؛)

 .1، جامعه شناسی آموزش و پرورش شماره"کنندهقصد خرید مصرف

کننده: تبیین رضایتمندی از برند و قصد خرید مجدد مصرف"(. 4931ه)آرین، مریم؛ منصوری موید، فرشته؛ کرد نائیج، اسدال

 .4، شماره8های مدیریت منابع سازمانی، دوره، پژوهش"جویانهنقش سبک زندگی و ارزش لذت

-خرید سبز مصرف گیریفراتحلیل و شناسایی عوامل مؤثر بر رفتار تصمیم"(. 4935بحرینی زاد، منیژه؛ رضایی، بدریه؛)

 . 2، شماره22های مدیریت در ایران، دوره، پژوهش"کنندگان
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تاثیر نوآوری در خدمات بر نیات رفتاری مشتریان به واسطه بازاریابی "(. 4935نیا، فریبرز؛ پورسلیمی، مجتبی)بصیر، لیال؛ رحیم

 .2، شماره 6سال  پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین،-، فصلنامه علمی "پنج ستاره شهر مشهد( هایحسی)مورد مطالعه: هتل

بررسی رابطه تصویر سازمان، تصویر نام تجاری، کیفیت خدمات و "(. 4939برهانی، لیال؛ نوری، ابوالقاسم؛ مولوی، حسین؛)

، 1های علوم شناختی و رفتاری، سال پژوهشی پژوهش -، مجله علمی"مشتریان صنعت بانكداری رضایت مشتریان با وفاداری

 شماره اول.

-گیری تاثیر ابزارهای بازاریابی سبز بر رفتار خرید مصرفاندازه"(، 4935یه؛ اردستانی، عباس صالح؛)چگینی اصلی، رق

 .2، شماره2، فصلنامه مطالعات مدیریت و حسابداری، دوره"کنندگان)مطالعه موردی: غرب شهر تهران(

در حوزه رفتار  یاسالم یدر سبک زندگ ی،کاوش4935،یمحمد عل دیزاده، س عتیحامد و شر ،یو نظرپور کاشان دیوح ،یخاشع

 . 1ه ، شمار: 24فصلنامه مدیریت اسالمی، دوره .نهج البالغه دگاهیمصرف کننده از د

خرید سبز مبتنی بر عوامل محیطی و فردی طرّاحی مدل قصد "(. 4936خدامی، سهیال؛ نوروزی، حسین؛ تیمور فامیان، رقیه؛)

 یفرهنگی، دوره -ی اجتماعیی مطالعات توسعه، فصلنامه"کنندهی مصرفشدهبا تأکید بر نقش ابعاد ارزش ادراک ادراکی

 .1یپنجم، شماره

-مصرف د خریدهای اجتماعی بر قصبررسی تأثیر بازاریابی ویروسی در شبكه "(، 4936دانایی، ابوالفضل؛ مومن، الهام؛)

، شماره 3های مدیریت بازرگانی، سال پژوهشی کاوش -، نشریه علمی")کنندگان)مورد مطالعه: کاربران شبكه اجتماعی تلگرام

48. 

بررسی دانش و تمایل افراد نسبت به خرید و مصرف "(، 4932رجبی، آمنه؛ پورآتشی، مهتاب؛ شعبانعلی فمی، حسین؛)

 های نوین کشاورزی، زنجان.ملی علوم و فناوری ، اولین کنگره"محصوالت ارگانیک

بررسی تاثیر دروغ سبز بر قصد خرید محصوالت "(، 4939زاده، حسین؛)زارعی، عظیم؛ سیاه سرانی کجوری، محمدعلی؛ فارسی

-85، صص 21های مدیریت عمومی، سال هفتم، شماره ، پژوهش"سبز)مطالعه مشتریان فروشگاه اینترنتی انتشارات اطالعات

61. 

ریزی شده در بررسی قصد خرید سبز مصرف ی رفتار برنامهبه کارگیری نظریه"(. 4939زند حسامی، حسام؛ پروینچی، شیما؛)

 .48. نشریه مدیریت توسعه و تحول، شماره"کنندگان

کننده مصرفبررسی تاثیر ارزش، اثربخشی و ریسک درک شده از سوی "(. 4931زاده، شهناز؛)سمیعی زفرقندی، عادله؛ نایب

. مجله مدیریت "بر قصد خرید محصوالت سبز)موردمطالعه: دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران(

 .21بازرگانی، شماره

شده بر قصد خرید مواد غذایی ریزیبررسی تاثیر ابعاد مدل رفتار برنامه" (.4933شاه طهماسبی، اسماعیل؛ باقری روچ، علیرضا؛)

 .2، شماره44. فصلنامه علمی پژوهشی مدیرت بازرگانی، دوره"(ی)نمونه پژوهش: محصول عسلمحل

بررسی قصد مصرف کننده برای خرید محصوالت سبز با استفاده از "(. 4938عباسی، عباس؛ یداللهی، شهربانو؛ بیگی، جمال؛)

 ،تحقیقات بازاریابی نوین سال هشتم . "های زیست محیطی و دانش زیست محیطیریزی شده، نگرانینظریه رفتار برنامه

 .1شماره

عوامل مؤثر بر قصد خرید محصوالت آرایشی خارجی "(. 4938عربشاهی، معصومه؛ غفوریان شاگردی، امیر ؛ بهبودی، امید؛)

 .9شماره، 2المللی، دوره. فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت کسب و کار بین"توسط آقایان: بررسی نقش نگرش مصرف کنندگان

 های موثر بر بازاریابی ویروسی و نقش آن بر رفتارشناختی تاکتیکبررسی جامعه"(، 4932علمی، بیژن؛ رمضانی، مجتبی؛)

 .42، شماره 9شناسی، سال ، مطالعات جامعه"خرید)مطالعه موردی فروشگاه زنجیرهای رفاه استان آذربایجان شرقی(

های مدیریت . کاوش"بررسی عوامل مؤثر بر خرید و خرید ناگهانی"(، 4935محبی، محمدمهدی؛ رباط میلی، رامین؛)

 .6، شماره1بازرگانی،سال

. فصلنامه علمی "کنندگانبررسی عوامل موثر بر نگرش و قصد خرید سبز مصرف"(. 4939محمدیان، محمود؛ بخشنده، قاسم؛)

 .15پژوهشی مطالعات مدیریت(بهبود و تحول)، سال بیستوسوم شماره –
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 .45شماره
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