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Abstract
In the new century, consumer concerns about environmental accountability, which
are also aligned with environmental laws, have pushed a growing number of
companies to design and create environmentally friendly programs. Accordingly,
this study examines how to implement a green marketing mix to sell a product and
stay in the market. Based on this, a sample of 90 investment marketing specialists in
the field of green marketing in the field of energy was randomly selected and
examined according to the volume of each category. The conceptual model of the
research was designed based on the combined theoretical studies of green marketing
and consumer intention and based on it, questionnaires were designed and the
desired data were collected. The results show that in order to research the objectives
of the research, the following items should be considered in such a way that they can
compete with similar types: the use of recyclable materials to produce the product to
reduce environmental damage, the introduction and presentation of environmentally
friendly energy in exhibitions, conferences and seminars, the use of update
transportation system to distribute products in the market to do less harm to the
environment, appropriate pricing of green products.
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در قرن جدید دغدغههای مصرفکنندگان در برابر پاسخگویی زیستمحیطی که با قوانین زیستمحیطی
نیز همراستا شده ،تعداد رو به رشد شرکتها را به منظور طراحی و ایجاد برنامههای محیط زیست دوستانه
تحت فشار قرار داده است .بر همین اساس این تحقیق چگونگی پیاده کردن آمیخته بازاریابی سبز برای
فروش محصول و باقی ماندن در بازار را بررسی میکند .بر این اساس ،نمونهای مشتمل بر  90نفر از
متخصص جذب سرمایهگذاری در حوزه بازاریابی سبز در حوزه انرژی به شیوه تصادفی طبقهای متناسب با
حجم هر طبقه ،انتخاب گردیده و بررسی شدند .مدل مفهومی تحقیق بر مبنای مطالعات نظری آمیخته
بازاریابی سبز و قصد خرید مصرفکننده ،طراحی و بر مبنای آن ،پرسشنامههایی طراحی گردیده و دادههای
مورد نظر جمعآوری گردید .نتایج پژوهش نشان میدهد جهت تحقیق اهداف پژوهش بایستی مواردی از
قبیل :استفاده از مواد با قابلیت بازیافت مجدد در جهت تولید محصول برای کمتر آسیب رساندن به محیط
زیست ،معرفی و ارائه انرژیهای دوستدار محیط زیست در نمایشگاهها ،کنفرانسها و همایشها ،استفاده از
سیستم حمل و نقل بروز برای توزیع محصوالت در بازار جهت آسیب رساندن کمتر به محیط زیست،
قیمتگذاری مناسب محصوالت سبز ،به گونهای که قابل رقابت با انواع مشابه باشند ،در نظر گرفته شود.

تاریخ پذیرش1401/02/31 :

چکیده
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 .1مقدمه
از آنجا که ایران در زمره کشورهای در حال توسعه بوده و یﮑی از فاکتورهای اساسی برای
سرمایهگذاری مستقیم خارجی یﮑی از اصلیترین نمودهای «جهانی شدن در حوزه
سرمایهگذاری» است (لئو و همﮑاران .)12 :2021 ،1امروزه عمد اقتصاددانان و دولتها بر
اهمیت حیاتی سرمایهگذاری خارجی تأکید فراوان دارند .از دید آنها این موضوع به ویژه
در کشورهای در حال توسعه ،برای شﮑلگیری جریانهای رشد و توسعه اقتصادی اهمیت
بسیار زیادی دارد (گرونینگ و همﮑاران.)1150:2011 ،2
سرمایهگذاری مستقیم خارجی عامل مهمی در رشد و توسعه اقتصادی ،رفع شﮑاف
پسانداز و سرمایهگذاری ،انتقال تﮑنولوژی ،دانش فنی و شیوههای نوین مدیریتی محسوب
میشود( .چن و همﮑاران .)15 :2021 ،3براساس مطالعات ،سرمایهگذاری مستقیم خارجی
تابع عواملی از قبیل نرخ بازگشت سرمایه ،زیرساختهای الزم ،رشد اقتصادی،
سرمایهگذاری داخلی ،منابع طبیعی ،سرمایه انسانی ،تورم ،نرخ ارز ،بدهی خارجی ،وضعیت
مالی دولت ،اندازه بازار ،حقوق بازار و نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی
میباشد (ظفر و همﮑاران.)237:2019 ،4
در ایران سرمایهگذاری مستقیم خارجی عموماً اینگونه تعریف میشود که الزم است
سرمایهگذار خارجی حضور داشته باشد و با قبول مسئولیت مالی و پذیرش ریسک در سود
و زیان ،احتماالً کنترل و ادارة واحد تولیدی را نیز مستقیماً در دست داشته باشد ،به این
ترتیب سرمایهگذار به طور مستقیم در اجرای فعالیتهای تولیدی نقش مؤثر دارد.
در طول  15سال گذشته ـ قبل از آغاز بحران مالی در آمریﮑا و اروپا ـ سرمایهگذاری
مستقیم خارجی در اقتصاد جهانی بیش از  400درصد رشد داشته است (ژانگ و
همﮑاران .)21:2021 ،5نیروهای تنظیمکننده اقتصاد جهانی ادغام خود با سرمایهگذاری
مستقیم خارجی را در راستای کاهش ریسکها ،تنوع بخشیدن به فرصتهای
سرمایهگذاری ،کاهش هزینههای سرمایه برای کسب و کار و تخصیص بهتر سرمایه خود
آغاز کردهاند (اسراری و همﮑاران .)412:2017 ،6مهمترین ویژگی سرمایهگذاری مستقیم
1. Luo, et al.
2 .Groening, et al.
3. Chen, et al
4. Zafar, et al
5. Zhang, et al.
6. Asrari, et al.
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خارجی نقش برجسته آن در صنایع است ،جایی که در آن الگوی رقابتی کالسیک
نامناسبترین جامه (پوشش) است (لووندال.)61:2011 ،1
یﮑی از راههایی که میتوان به وسیله آن سهم خود را در زمینه جذب سرمایهگذاری
خارجی و هدفمندسازی این نوع سرمایهگذاری افزایش داد ،استفاده از تﮑنیک و فنون
بازاریابی به ویژه بازاریابی بینالمللی است( .هان و همﮑاران)931:2019 ،2
بازاریابی فرایندی مدیریتی ـ اجتماعی تعریف میشود که بهوسیله آن افراد و گروهها از
طریق تولید و مبادله کاال با یﮑدیگر ،به امر تأمین نیازها و خواستههای خود اقدام میکنند
(شن و همﮑاران .)131:2020،3زمانی که این فرآیند در سطح جهانی و بین چند کشور
انجام پذیرد ،بازاریابی بینالمللی نامیده میشود ،امرزه هیچ کشوری در جدایی کامل از
کشورهای دیگر زندگی نمیکند( .واسیلیوا و همﮑاران .)20:2021 ،4منابع اقتصادی،
تﮑنولوژی و سطح زندگی افراد یک کشور ،بستگی نسبی به اقتصاد کشورهای دیگر دارد
که به وسیله چرخه پیچیدهای از کاالها ،خدمات ،سرمایه و تﮑنولوژی به یﮑدیگر مرتبط و
نقش فوقالعادهای در رشد کسب و کار جهانی دارند و این چرخه میتواند یک شرکت را
با بازارهای جدید ،کانالهای بازاریابی بهتر ،امﮑانات تولید ارزانتر ،دسترسی به
فناوریهای جدید ،محصوالت ،مهارتها و تأمین مالی بهتر آشنا کند( .کیم.)11:2011 ،5
از همین رو برای کشورها نقش بازاریابی بینالمللی در جذب سرمایه بسیار تعیینکننده
است و هر کشوری که از ابزارهای این فرایند استفاده بهتری نماید ،به موفقیت و سود
بیشتری نیز دست مییابد (گیپ و همﮑاران.)12:2011 ،6
سرمایهگذاری مستقیم خارجی 7که شﮑل عمدهای او انتقال سرمایه بینالمللی است و
طی دهه گذشته به طور قابل مالحظهای به عنوان یﮑی از نتایج افزایش یﮑپارچگی اقتصاد
جهانی افزایش یافته است .این نوع سرمایهگذاری علیرغم بحران اقتصادی جهان ،حتی
سریعتر از تولید ناخالص داخلی جهان و تجارت کاال افزایش یافته است( .افیوم و
همﮑاران .)12:2019 ،1جریان دو طرفه بین کشورهای توسعهیافته هنوز حساب برای
1. Loewendahl
2. Han, et al.
3 .Shen, et al.
4. Vasylieva, et al
5. Kim
6. Geap, et al.
)7. Foreign Direct Investment (FDI
8. Effiom, et al.
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بزرگترین بخش تجارت دارایی ،حدود  10درصد از کل جریان سرمایهگذاری مستقیم
خارجی بین کشورهای توسعهیافته سرمایهگذاری کرده است( .بویﮑی .)17:2019 ،1افزون
بر این ،سهم سرمایهگذاری مستقیم خارجی در کشورهای در حال توسعه ،در طی هشت
سال گذشته به میزان یک درصد از کل سهام سرمایهگذاری مستقیم خارجی ،کاهش یافته
است( .رحمان و همﮑاران.)15:2021 ،2
در این پژوهش به کمک یافتههای تجربی و نتایج به این سؤال که تا چه حد عوامل
سیاسی و ریسکپذیری در جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی تأثیر دارد ،پاسخ داده
میشود .همچنین بر اساس اصول و تﮑنیکهای بازاریابی بینالمللی برای افزایش جذب
این نوع از سرمایهگذاری روشهایی ارائه میگردد .از این رو ،در این تحقیق به بررسی
مجموعهای از دادههای جمهوری اسالمی ایران در طول سالهای متفاوت در یک الگوی
ترکیبی با چندین کشور متفاوت ،بهخصوص کشورهای همجوار پرداخته میشود.
در قرن جدید چالش اصلی بشر ،یافتن روشی منصفانه و پایدار برای تولید ،مصرف و
زندگی کردن است .در این میان دغدغههای سرمایهگذران در برابر پاسخگویی زیست
محیطی که با قوانین زیست محیطی نیز همراستا شده ،تعداد رو به رشد شرکتها را به
منظور طراحی و ایجاد برنامههای محیط زیست دوستانه تحت فشار قرار داده است.
(وکمیروویچ و همﮑاران .)10:2020 ،3در سال  ،1970در روز زمین ،جنبشی جدید برای
حفظ محیط زیست به وجود آمد که برای آموزش دادن به افراد درباره خطرهای ناشی از
آلودگی ،آموزشهایی در سطح وسیع بدهد .در آن زمان ،بیشتر مردم عالقهای به مسئله
حفظ محیط زیست نداشتند .ولی در سال  1990در روز زمین در سراسر آمریﮑا مردم به
این موضوع توجه کردند و مقالههایی در مجلههای مشهور و روزنامهها منتشر شد .چنین به
نظر میرسد که آن روز به عنوان یک نقطه آغاز برای دهه زمین به وجود آمد که
طرفداران حفظ محیط زیست دارای نیروهای تودهای و جهانی شدند( .کانﮑایا و

همﮑاران .)23:2019 ،4از آنجا که منابع محدود بوده و خواستههای بشر نامحدود است،
برای بازاریابان مهم است که بدون نقصان در دستیابی به اهداف سازمانی ،منابع را به طور
کارآمد به مصرف رسانند .بازاریابی سبز یک استراتژی بازاریابی است که به بازاریابان در
1. Boiki
2. Rehman, et al.
3. Vukmirović, et al.
4. Çankaya, et al.
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دستیابی به این هدف کمک میکند .این نوع بازاریابی ،از طریق ایجاد مزایای قابل
تشخیص زیست محیطی بر اساس آنچه که مشتری انتظار آن را دارد از محیط زیست

حمایت میکند( .گولدال .)11:2019 ،1از این رو شرکتها باید تأثیرات منفی
زیستمحیطی خود را در تولید ،توزیع ،تأمین مواد اولیه و مصرف انرژی به طرز قابل
توجهی کاهش دهند .در غیر این صورت به وسیله قوانین و تقاضای سرسختانه
سرمایهگذران به عقب رانده خواهند شد( .ایرانی و همﮑاران .)694:2017 ،2بنابراین بهترین
استراتژی برای بازاریابان ارائه اطالعات مشروح در مورد اعتبار زیست محیطی
محصوالتشان به سرمایهگذران است( .صفایی .)2321:2020 ،3در این راستا شرکت باید با

اطالعرسانی اقداماتی که در زمینه سبز نمودن فعالیتهای خود نموده نظر سرمایهگذران را
جلب نماید .بازاریابی سبز فرآیندی اجتماعی است که افراد گروهها از طریق مبادله
محصوالت و ارزش آنها ،نیاز و خواسته خود را از طریق روش اخالقی که آثار منفی بر
محیط زیست را حداقل کند ،برآورده میکنند .به عبارت دیگر ،به گفته «پولونسﮑی»
بازاریابی سبز شامل تمام فعالیتهایی است که برای ایجاد و تسهیل مبادالت به منظور
ارضای نیازها و خواستههای بشری طراحی میشود به طوری که این ارضای نیازها و
خواستهها ،حداقل آثار مضر و مخرب روی محیط زیست را داشته باشند( .تایوو و
همﮑاران .)9:2011 ،4برای مثال شرکت مکدونالد با تبلیغ پیامد اقداماتی که در جهت
کاهش میزان اتالف در حین فعالیتهای بازاریابی انجام داده ،سبز نمودن فعالیتهای خود
را به اطالع سرمایهگذران رسانده است (اوکه رکه و همﮑاران .)215:2019 ،5از سوی دیگر
از آنجا که مشﮑالت زیست محیطی که مردم با آنها مواجه هستند ،روز به روز در حال
افزایش است ،باید آگاهی زیستمحیطی آنها ارتقاء یابد( .خان و همﮑاران،6
 .)2019, p.1071( )1071:2019زیرا سرمایهگذران برای خرید آگاهانه نیازمند اطالعات
هستند و فقدان اطالعات میتواند مانع از بهکارگیری معیارها و ویژگیهای سبز در هنگام

تصمیم به خریدشان گردد( .اوفک و همﮑاران.)161:2011 ،7

1. Guldal
2. Irani, et al.
3. Safaei
4. Taiwo, et al.
5. Okereke, et al.
6. Khan, et al.
7. Ofek, et al.
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در دنیای امروز محیط زیست و دغدغههای حفظ آن روز به روز در حال رشد است.
در این راستا عواملی وجود دارد که از لحاظ قانونی بازدارندهای برای از بین بردن محیط
زیست است ،برای مثال در سال  1992ایزو  14000که مربوط به مدیریت محیط زیست
میباشد تصویب شد که شامل ایزو ،14013 ،14012 ،14011 ،14010 ،14004 ،14001
 14040 ،14030 ،14020میباشد (ئی .)7:2020 ،1از این رو شرکتهای تولیدی برای
حفظ بازار خود باید این استانداردها را رعایت کنند .از طرفی سرمایهگذران هم دغدغة
آینده محیط زیست را دارند بنابراین به سمت خرید محصوالتی میروند که کمترین اثرات
منفی بر محیط را دارد .بر همین اساس این تحقیق چگونگی پیاده کردن آمیخته بازاریابی
سبز برای فروش محصول و باقی ماندن در بازار را بررسی میکند و همچنین دیدگاه
سرمایهگذران محصوالت انرژی را نسبت به محیط زیست تشخیص داده و از آن در جهت
افزایش فروش محصوالت استفاده کنیم.
تأکید و توجه این پژوهش در حوزه انرژی است که خود به علت نیازهای غیر قابل
تغییر در بحث انرژی جزء کمریسکترین حوزههای سرمایهگذاری نهتنها در ایران بلﮑه در
جهان محسوب میشود.
در حال حاضر بررسی این موضوع که چه عواملی و به چه میزان باعث کند شدن روند
توسعه و پیشرفت این صنعت بهخصوص در مورد ابزار و منابع تأمین مالی نظیر جذب
سرمایهگذاری مستقیم خارجی شدهاند ،بسیار اهمیت مییابد تا بتوان به وسیله این تحلیلها
و نتایج حاصله ،ضمن جلوگیری از هدر رفت موقعیتها و بهبود دادن وضعیت فعلی به
پیشرفت و توسعه دستیافته و به عبارت دیگر از پتانسیلهای موجود بهترین استفاده را برد.
همچنین اطالعات و دانش خود را در این زمینه و دیگر بخشها افزایش داده و سپس به
وسیله ابزارهای مدرن و به روز مدیریتی به ویژه مباحث بازاریابی و مالی به موفقیتهای
بیشتر در بخشهای مختلف خصوصاً بخشهای استراتژیک رسید.

 .2مبانی نظری پژوهش
 .2-1بازاریابی سبز
سازمانها به هنگام طراحی محصوالت عالوه بر مد نظر قرار دادن معیارهای سبز مورد نظر
مصرفکنندگان ،میبایست به نقشها و اثرات متفاوتی که این محصوالت در بازارهای
1. Yi
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مختلف ایفا خواهند کرد نیز ،توجه نمایند .در برخی بازارها مانند محصوالت پاكکننده و
محصوالت کاغذی میزان تغییرات که در پاسخ به چالشهای زیست محیطی صورت
میگیرد بسیار گسترده است ،اما در برخی بازارهای دیگر مانند خدمات مالی و کامپیوتر،
تغییر تا حدی محدودتر است .اندازهگیری و درك عملﮑرد نسبی محصوالت از لحاظ
زیست محیطی نیز اهمیت دارد ،زیرا در بازاریابی ممﮑن است عملﮑرد خوب یک محصول
در بازاری خاص منجر به کسب مزیت رقابتی نشود ،اما مسلماً عملﮑرد ضعیف میتواند
یک خطر استراتژیک ایجاد کند و منجر به ضعف رقابتی شود .درنتیجه تجزیه و تحلیل
چندبعدی عملﮑرد زیست محیطی محصوالت ،بدان دلیل که از عوامل بسیاری تأثیر
میپذیرد و در ارتباط مستقیمی با محصوالت رقبا میباشد ،الزامی است (هورواس 1و
همﮑاران .)631:2011 ،از این رو مصرف سبز نهتنها به عنوان موضوعی حیاتی ،بلﮑه به
عنوان روندی بلندمدت که تغییرات ارزشهای اجتماعی را منعﮑس میکند ،درخور توجه
است (سودیک 2و همﮑاران.)915:2019 ،
دلیل اصلی سبز بودن به اقتصاد برمیگردد .اقتصاد مطالعه این است که چگونه افراد با
توجه به منابع محدود سعی دارند خواستههای نامحدود را ارضا کنند .وقتی که ادبیات
بازاریابی بررسی میشود چندین دلیل برای افزایش فعالیتهای بازاریابی سبز توسط
شرکتهای بسیاری ذکر شده که در اینجا سعی بر این است که تعدادی از آنها بیان شود.
سبز بودن میتواند درنتیجه فشارهای درونی و یا بیرونی رخ دهد (سانگ 3و همﮑاران،
.)21:2019

محصول سبز:
اصطالح سبز هنگامی به یک محصول اطالق میشود که عملﮑرد زیستمحیطی و
اجتماعی آن در تولید ،استفاده و دفع در مقایسه با سایر کاالهای رقیب به طرز قابل توجهی
بهبود یافته باشد (اوان 4و همﮑاران .)176:2019 ،به عبارتی دیگر محصول سبز محصولی
است که به محیط زیست زیان نرسانده و همچنین حاوی عناصری است که به طور بالقوه
برای محیط زیست مضر نیستند (راجشری 5و همﮑاران .)11:2021 ،هدفهای اکولوژیﮑی
1. Horváth
2. Sodiq
3. Song
4. Awan
5. Rajshree
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در طراحی محصوالت به کاهش مصرف منابع و آلودگی و افزایش بقای منابع کمیاب
منجر میشود .محصول سبز به حفظ و بهبود محیط طبیعی با حفظ انرژی و یا منابع و
کاهش یا حذف استفاده از مواد سمی ،آلودگی و ضایعات کمک میکند .به عبارتی
محصول سبز ،محصولی است که ضرر کمتری به محیط زیست وارد میآورد و از
روشهای تعمیر ،نوسازی ،تولید مجدد ،استفاده مجدد ،بازیافت و کاهش به دست میآید
(روآن 1و همﮑاران.) 610:2019 ،

 .2-2قیمت سبز
چیس و جی قیمت سبز را تنظیم قیمت برای کاالهای سبز به گونهای که بین حساسیت
مصرفکننده نسبت به هزینه و تمایل او به پرداخت هزینه بیشتر برای کاالی سازگار با
محیط زیست تعادل ایجاد کند تعریف کردهاند (چو 2و همﮑاران.)111:2019 ،
ترفیع سبز:

ترفیع سبز به معنای انتقال اطالعات واقعی در رابطه با محصوالت سبز و اقدامات زیست
محیطی شرکت به مصرفکنندگان هدف است .بازاریابان در ترفیع سبز یﮑی از سه هدف
کلیدی زیر را دنبال میکنند:
 .1آگاه کردن مصرفکنندگان هدف از تولید یک محصول سبز جدید و همچنین
مزایای محیط زیست دوستانه آن محصول.
 .2ترغیب مصرفکنندگان به استفاده از یک محصول سبز از طریق تغییر ادراك آنها
در رابطه با کارکردهای آن محصول و آگاه کردن آنها از مزایای آن محصول.
 .3یادآوری مصرفکنندگان در رابطه با نیاز آنها به یک محصول سبز خاص و نیز
چگونگی تهیه آن محصول (هان 3و همﮑاران.)444:2011 ،

 .2-3توزیع سبز
توزیع سبز دو بعد را دربر میگیرد :بعد درونی و بیرونی .منظور از بعد درونی ،محیط
داخلی شرکت است که باید عالوه بر رعایت مسائل زیستمحیطی در فرآیندهای داخلی
1. Ruan
2. Chu
3. Hahn

 | 00پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایرن | سال  | 01شماره  | 73تابستان 0011

شرکت و تناسب بین طراحی فضای داخلی با کاالی مورد نظر ،به گونهای باشد که مدیران
و کارکنان در آن احساس آرامش کنند و به طبع آن مشتریان نیز برای برخورد خوب
کارکنان و فضای دلنشین به آن جذب شوند .از بعد خارجی نیز به مﮑانهای عرضهای که
کمترین آسیب را برای محیط زیست به همراه داشته باشد ،اشاره میکند .مباحث تدارکات
معﮑوس نیز (بر پایه سیستمهایی برای کمک به بازیافت مواد) میتواند تحت موضوع
توزیع سبز مورد توجه قرار گیرد .با توجه به تدارکات معﮑوس ،در نظر گرفتن موارد زیر
برای شرکتها مهم است:
شناسایی :ردیابی کاال از طریق فرآیند تدارك معﮑوس.
بازیافت :جمعآوری کاالها به منظور پردازش مجدد آنها.
بازبینی :آزمایش مواد به منظور اینﮑه آیا میتوانند به استانداردهای پردازش مجدد
دست یابند و یا اینﮑه باید آنها را تفﮑیک به قطعات یا دفع کرد.
بازآفرینی :تولید مجدد محصول طبق استانداردهای اولیه آن یا جدا کردن اجزای
مناسب به منظور استفاده مجدد.
رفع کردن :از بین بردن موادی که قابلیت تولید مجدد ندارند و فروش کاالهای دوباره
تولیدشده به مشتریان موجود و یا مشتریان جدید.
مهندسی مجدد :ارزیابی کاالهای موجود به منظور طراحی بهتر (زکریا 1و همﮑاران،
.)223:2021
اکنون به صورت اجمالی به بیان فرضیههای تحقیق میپردازیم .سپس به بررسی هریک
از فرضیهها با توجه به خروجی پرسشنامه میپردازیم:

ـ قلمرو پژوهش
قلمرو زمانی تحقیق:
تحقیق حاضر از خرداد تا مرداد  1400انجام شده است.

قلمرو مکانی تحقیق:
تحقیق حاضر در صنعت نفت و گاز ایران انجام شده است.
1. Zakaria
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 .3پیشینه پژوهش

یوسف 1در سال  2021در مطالعهای با هدف بررسی تأثیر تبلیغات تجاری بر رفتار
سرمایهگذاران در تصمیم جذب سرمایه به این نتیجه رسیدند که با هدف تحلیل تئوریک و
جایگاه تبلیغات تجاری به عنوان یک ابزار کارآمد در مدیریت بازاریابی و تحلیل رفتار
سرمایهگذاران در فرایند خرید کاالها و خدمات و سنجش میزان تأثیرگذاری تبلیغات
تجاری بر رفتار سرمایهگذاران در فرآیند تصمیم خرید سرمایهگذاران به این نتیجه دست
یافت که نقش تبلیغ در مرحله خرید پررنگتر است.
گومز 2و همﮑاران در سال  2021در مطالعهای با هدف بازاریابی سبز راهی به سوی
رقابت پایدار به این نتیجه رسیدند که صول مختلفی برای ایجاد مزیت رقابتی و رفتن به
سوی سبز شدن وجود دارد که دربردارنده فرصتهای زیر است .اوالً سبز بودن فرآیند
تولید اغلب به این منجر میشود که کارایی منابع بهبود یابد ،بنابراین باعث کاهش هزینه در
ساختار شرکت میشود و موضع رقابتی شرکت را نسبت به رقبا بهبود میبخشد .ثانیاً سبز
بودن فعالیتهای بازاریابی ،شرکت را قادر میسازد که از طریق ارائه انرژی جدید در
بازارهای جدید یا ارائه مزیتهای اضافی برای محصوالت جاری ،خود را از رقبا برجستهتر
جلوه دهد.
3
تیواری در سال  2021در مطالعهای با هدف بررسی تأثیر متغیرهای زیست محیطی بر
رفتار خرید سبز سرمایهگذاران ایرانی به این نتیجه رسیدند که نگرانی زیستمحیطی بهترین
محرك رفتار خرید سبز سرمایهگذاران ایرانی میباشد و درك اثربخشی رفتار
زیستمحیطی ،خودشناسی در حفاظت زیستمحیطی ،نگرش زیستمحیطی در رتبههای
بعدی قرار دارند.
کوپر 4و همﮑاران در سال  2021در مطالعهای با هدف تبیین مفهوم بازاریابی اجتماعی
به این نتیجه رسیدند که بازاریابی اجتماعی باید براساس بررسی و مطالعه دقیق کارشناسان و
متخصصین امر استوار باشد .از یﮑسو ،فلسفه بازاریابی اجتماعی باید ماهیت خاص بازاریابی
اجتماعی ،روشها ،مفروضات و مفاهیم آن را شناسایی و از طرف دیگر ،باید مشخص
سازد که بازاریابی دارای فعالیتهای خطیر و کلیدی است.
1. Yousaf
2. Gómez
3. Tiwari
4. Cooper
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پاتواری 1و همﮑاران در سال  2021در مطالعهای با هدف اصالح الگوی مصرف و
محیط زیست به این نتیجه رسیدند که خداباوری ،رفتارهای مصرفی انسان را در جایگاه
خلیفه و امانتداری به گونهای جهت میدهد که در کنار تحقق رفاه خود ،آسیبی به حقوق
دیگران و محیط زیست وارد نسازد.
ترائوره 2و همﮑاران در سال  2020در مطالعهای با هدف استراتژی بازاریابی سبز برای
بقا به این نتیجه رسیدند که در حالی که بازاریابی سبز تا حد زیادی در حال رشد است باید
به این نﮑته توجه کرد که تعداد فزایندهای از سرمایهگذاران با توجه به اینﮑه آگاهیهای
زیست محیطی الزم را دارند ولی به علت صرفهجویی و کم کردن هزینه زندگی کمتر
تمایل به مصرف سبز نشان میدهند .بازاریابی سبز میتواند یک استراتژی بازاریابی
قدرتمند باشد در صورتی که به نحو صحیح انجام شود.
چانگ 3و همﮑاران در سال  2020در مطالعهای با هدف مطالعه تجربی تأثیر
برچسبهای زیستمحیطی بر سرمایهگذاران به این نتیجه رسیدند که سرمایهگذارانی
وجود دارند که با وجود پایینتر بودن کیفیت محصوالت سبز ،این محصوالت را میخرند،
اما در جستجوی اطالعات زیستمحیطی روی برچسبها هستند.
باقریان 4و همﮑاران در سال  2020در مطالعهای با هدف بررسی چگونگی اثر عوامل
شناختی بر رفتار خرید سبز جذب سرمایهگذاری به این نتیجه رسیدند که دانش ،نگرش و
نگرانیهای سرمایهگذاران نسبت به مسائل زیستمحیطی ،و تمایل به خرید محصوالت
سبز؛ فاکتورهای مهمی در بروز رفتار سبز سرمایهگذاران میباشد.
اسدی 5و همﮑاران در سال  2020در مطالعهای با هدف تحریمها علیه آفریقای جنوبی:
آنها چه کردند؟ به این نتیجه رسیدند که واسطهای بودن تحریمها به معنی ابزاری برای تغییر
و سرمایهگذاری است.
عموه 6و همﮑاران در سال  2019در مطالعهای با هدف تعیینکنندههای مﮑانی
سرمایهگذاری مستقیم خارجی در کشورهای در حال توسعه به این نتیجه رسیدند که
عوامل اندازه بازار ،رشد تولید ناخالص داخلی ،دستمزد کارای بخش صنعت ،دوردستی
1. Patwary
2. Traore
3. Chang
4. Bagherian
5. Asadi
6. Amoh
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(که با فاصله نسبی از مرکز اقتصاد جهانی برآورد میشود) ،ذخیره سرمایهگذاری مستقیم
خارجی و باز بودن اقتصاد بر میزان سرمایهگذاری مستقیم خارجی به صورت معنیداری
مؤثرند.
براساس پژوهشهای مورد بررسی ضرورت و نوآوری این پژوهش عبارتست از:
از آنجا که ایران در زمره کشورهای در حال توسعه بوده و یﮑی از فاکتورهای اساسی
برای تسریع روند توسعه جذب سرمایه خارجی است ،لذا مباحث مربوط به این منبع تأمین
مالی و استراتژیک ،بسیار حیاتی است.
درآمد بخش انرژی ایران نقش بسیار مهم و زیادی در تأمین مالی بودجه کشور و تنظیم
دخل و خرج کشور دارد .موقعیت این بخش در مباحث بودجهای و اقتصاد داخلی در
موضوع اقتصاد بینالملل و رقابتهای بینالمللی بسیار مهم و خطیر میباشد .از طرفی به
علت مشترك بودن بسیاری از منابع انرژی ایران با همسایگان ،عقب افتادن از برنامه در
برداشت از میادین مشترك در برابر آنان به غیر از کسب درآمد کمتر نسبت به همسایگان
منجر به از دست دادن بیشتر این ثروت ملی میشود که در آینده قطعاً این موضوع
مشﮑالت فراوانی را برای کشور به بار خواهد آورد .جذب سرمایه خارجی یﮑی از
مهمترین و اصلیترین ابزارها و نیازهای این بخش محسوب میشود و شایسته است
اینچنین مسائلی به دقت مورد مطالعه قرار گیرند.
در قرن جدید چالش اصلی بشر ،یافتن روشی منصفانه و پایدار برای تولید ،مصرف و
زندگی کردن است .در این میان دغدغههای مصرفکنندگان در برابر پاسخگویی
زیستمحیطی که با قوانین زیستمحیطی نیز همراستا شده ،تعداد رو به رشد شرکتها را
به منظور طراحی و ایجاد برنامههای محیط زیست دوستانه تحت فشار قرار داده است
(روآن 1و همﮑاران .)615:2015 ،از این رو شرکتها باید تأثیرات منفی زیستمحیطی
خود را در تولید ،توزیع ،تأمین مواد اولیه و مصرف انرژی به طرز قابل توجهی کاهش
دهند .در غیر این صورت به وسیله قوانین و تقاضای سرسختانه سرمایهگذران به عقب رانده
خواهند شد (چو 2و همﮑاران .)21:2019 ،بنابراین بهترین استراتژی برای بازاریابان ارائه
اطالعات مشروح در مورد اعتبار زیستمحیطی محصوالتشان به سرمایهگذران است
(راجشری 3و همﮑاران .)2:2021 ،در این راستا شرکت باید با اطالعرسانی اقداماتی که در
1. Ruan
2. Chu
3. Rajshree
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زمینه سبز نمودن فعالیتهای خود نموده نظر سرمایهگذران را جلب نماید .برای مثال
شرکت مک دونالد با ترفیع پیامد اقداماتی که در جهت کاهش میزان اتالف در حین
فعالیتهای بازاریابی انجام داده ،سبز نمودن فعالیتهای خود را به اطالع مصرفکنندگان
رسانده است (هان 1و همﮑاران .)440:2011 ،از سوی دیگر از آنجا که مشﮑالت
زیستمحیطی که مردم با آنها مواجه هستند ،روز به روز در حال افزایش است ،باید
آگاهی زیستمحیطی آنها ارتقاء یابد (زکری ا 2و همﮑاران .)193:2021 ،زیرا
سرمایهگذران برای خرید آگاهانه نیازمند اطالعات هستند و فقدان اطالعات میتواند مانع
3
از بهکارگیری معیارها و ویژگیهای سبز در هنگام تصمیم به خریدشان گردد (یوسف،
 .)5:2021درواقع این اطالعرسانی جنبة کلیدی بازاریابی سبز است و این امر نیز به وضوح
مشخص است که شرکتها نباید مزایای زیست محیطی محصول را تا زمانی که اعتبار
چنین ادعاهایی ثابت شده باشد ،بیان نمایند .زیرا ممﮑن است نتایجی منفی به وجود آورد
(گومز 4و همﮑاران )20:2021 ،براساس دالیل مطرحشده منابع تولید انرژی با توجه به خط
مشی و استراتژی که برای شرکت خود ترسیم کرده و سمت و سوی بازار ایران که با توجه
به مسئله جهانی شدن و نگرش مردم به کاالهایی که محیط زیست را حفظ میکنند روز به
روز در حال افزایش است بنابراین این شرکت تصمیم گرفته است به مرور زمان نوع
محصوالت خود را به محصوالت سبز ارتقاء دهد که این پایاننامه در راستای استراتژی
انرژی به چگونگی پیاده کردن آمیخته بازاریابی سبز برای جذب سرمایهگذاری و باقی
ماندن در بازار را بررسی میکند و دیدگاه سرمایهگذران انرژی را نسبت به محیط زیست
تشخیص داده و از آن در جهت افزایش جذب سرمایهگذاری استفاده میکند.
در حال حاضر بررسی این موضوع که چه عواملی و به چه میزان باعث کند شدن روند
توسعه و پیشرفت این صنعت بهخصوص در مورد ابزار و منابع تأمین مالی نظیر جذب
سرمایهگذاری مستقیم خارجی شدهاند ،بسیار اهمیت مییابد تا بتوان به وسیله این تحلیلها
و نتایج حاصله ،ضمن جلوگیری از هدر رفت موقعیتها و بهبود دادن وضعیت فعلی به
پیشرفت و توسعه دستیافته و به عبارت دیگر از پتانسیلهای موجود بهترین استفاده را برد.
همچنین اطالعات و دانش خود را در این زمینه و دیگر بخشها افزایش داده و سپس به
1. Hahn
2. Zakaria
3. Yousaf
4. Gómez
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وسیله ابزارهای مدرن و به روز مدیریتی به ویژه مباحث بازاریابی و مالی به موفقیتهای
بیشتر در بخشهای مختلف خصوصاً بخشهای استراتژیک رسید.

ـ فرضیه اصلی تحقیق:
عناصرآمیخته بازاریابی سبز بر قصد خرید مصرفکنندگان حوزه انرژی اثر مثبت و
معناداری دارند.

ـ فرضیههای فرعی تحقیق:
فرضیه اول :آمیخته محصول سبز بر قصد خرید مصرفکنندگان حوزه انرژی اثر مثبت
و معناداری دارد.
فرضیه دوم :آمیخته ترفیع سبز بر قصد خرید مصرفکنندگان حوزه انرژی اثر مثبت و
معناداری دارد.
فرضیه سوم :آمیخته توزیع سبز بر قصد خرید مصرفکنندگان حوزه انرژی اثر مثبت و
معناداری دارد.
فرضیه چهارم :آمیخته قیمت کاالی سبز بر قصد خرید مصرفکنندگان حوزه انرژی
اثر مثبت و معناداری دارد.

 .0روش پژوهش
این تحقیق از نظر هدف کاربردی است .از نظر روش توصیفی و از نوع پژوهشهای کمی
است که تالش دارد تا به یک مسئله واقعی که در عمل وجود دارد طی یک فرآیند تحقیق
پاسخ دهد.
متغیر ،ایده اصلی در یک تحقیق بوده و مفهومی است که تغییر میکند .متغیر عبارت
است از ماهیتی که ارزشهای مختلف را قبول کند به عبارت دیگر متغیر چیزی است که
تغییر میپذیرد .یک متغیر ،چیزی است که میتواند مقادیر گوناگون را به خود بگیرد ،این
مقادیر میتوانند در زمانهای مختلف برای یک چیز یا یک شخص متفاوت باشند.
هر مدل مفهومی به عنوان مبنایی جهت انجام مطالعات و تحقیقات است ،به گونهای که
متغیرهای مورد نظر تحقیق و روابط میان آنها را مشخص میکند .به عبارت دیگر میتوان
گفت که به صورتی ایدئال ،مدل مفهومی یا همان نقشه ذهنی ،ابزار تحلیل یک استراتژی
جهت شروع و انجام تحقیق است به گونهای که انتظار میرود در حین اجرای تحقیق،
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متغیرها ،روابط و تعامالت بین آنها مورد بررسی و آزمون قرار گرفته و برحسب ضرورت،
تعدیالتی در آنها انجام شده و عواملی نیز از آنها کم یا زیاد شود.
متغیرهای مستقل تحقیق محصول سبز ،ترفیع سبز ،توزیع سبز و قیمت سبز میباشند و
متغیر وابسته هم جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی میباشد.
شکل  .1مفهومی تحقیق

منبع :یافتههای تحقیق

در این پژوهش با استفاده از نرمافزارهای  SPSSو  LISRELاز روشهای مختلف آمار
توصیفی و استنباطی برای تجزیه و تحلیل دادهها و آزمون فرضیهها استفاده شده است.

 .0-1روایی و پایایی پرسشنامه
در تحقیق حاضر جهت تعیین روایی پرسشنامه ،از نظرات خبرگان این امر در حوزه
بازاریابی استفاده شده است.
برای محاسبه پایایی ،شیوههای مختلفی به کار میرود که در این تحقیق از روش
ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردیده است .روش آلفای کرونباخ برای محاسبه
هماهنگی درونی ابزار اندازهگیری ازجمله پرسشنامه به کار میرود.
در این تحقیق ضریب آلفای کرونباخ که از طریق نرمافزار  spssمحاسبه شد ،عدد
 0/190حاصل شد ،که بیانگر قابلیت اعتماد باالی پرسشنامه است .بنابراین میتوان نتیجه
گرفت که پرسشنامه از پایایی مناسبی برخوردار است.

 .0-2آنالیز
 .0-2-1آمار توصیفی
ابتدا آمارههای توصیفی متغیرهای اصلی مستقل (محصول سبز ،ترفیع سبز ،توزیع سبز،
قیمت سبز) و متغیر اصلی وابسته قصد خرید به شرح جداول ذیل مورد بررسی قرار
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میگیرند .آمارههای توصیفی شامل میانگین ،مد و انحراف معیار میباشد که در جدول ()2
به ترتیب میانگین ،انحراف معیار و مد برای هریک از سؤاالت لحاظ شده است که در
اینجا به تفصیل در مورد هریک از دادهها بحث خواهد شد.
جدول  .2اطالعات مربوط به میانگین و انحراف معیار سواالت
N

میانگین برای انحراف معیار

میانگین برای فرضیه ها

390

0/405

3/676

متغیر محصول

390

0/554

3/757

متغیر ترفیع

390

0/537

3/467

متغیر توزیع

390

0/576

3/675

متغیر قیمت

390

0/477

3/70

متغیر خرید

منبع :یافتههای تحقیق

 .0-2-2تحلیل عاملی تأییدی متغیرهای پژوهش
در این بخش ،نتایج حاصل از تحلیل عاملی تأییدی هریک از متغیرهای پژوهش توسط
نرمافزار  LISRELبه صورت جداگانه برای هر متغیر آورده شده است.

 .0-2-2-1تحلیل عاملی تأییدی متغیرهای مستقل (ابعاد آمیخته بازاریابی)
شﮑل  2مدل اندازهگیری ابعاد آمیخته بازاریابی را در حالت تخمین استاندارد نشان میدهد.
با توجه به شﮑل  2میتوان بارهای عاملی هریک از سؤاالت تحقیق را مشاهده نمود.
برای مثال بار عاملی سؤال اول در بُعد محصول سبز  0/60میباشد .به عبارت دیگر سؤال
اول تقریباً  36درصد از واریانس بُعد محصول سبز را تبیین مینماید .مقدار  0/64نیز مقدار
خطا میباشد .مقدار ضریب تعیین عددی بین  0و  1است که هرچه به سمت  1نزدیک شود
مقدار تبیین واریانس بیشتر میگردد.
شﮑل  3معناداری ضرایب و پارامترهای به دست آمده مدل اندازهگیری ابعاد آمیخته
بازاریابی را نشان میدهد که تمامی ضرایب به دست آمده معنادار شدهاند.
نتایج تخمین (قسمت زیرین شﮑل) در مدل ابعاد آمیخته بازاریابی ،نشان از مناسب
بودن نسبی شاخصها دارد .با توجه به خروجی لیزرل مقدار  2χمحاسبه شده برابر با
 279/22میباشد که نسبت به درجه آزادی کمتر از عدد  3میباشد( .نسبت کای دو به
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درجه آزادی برابر با  2/14میباشد) .مقدار  RMSEAنیز برابر با  0/067میباشد .حد مجاز
 0/01 ،RMSEAاست .شاخصهای  AGFI ،GFIو  NFIبه ترتیب برابر با  0/91 ،0/11و
 0/95میباشد که نشاندهنده برازش بسیار مناسبی میباشند .جدول  3خالصه نتایج
شاخصهای برازش مدل را نشان میدهد.
شکل  .2مدل اندازهگیری ابعاد آمیخته بازاریابی در حالت تخمین استاندارد

منبع :یافتههای تحقیق
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شکل  .3مدل اندازهگیری ابعاد آمیخته بازاریابی در حالت ضرایب معناداری

منبع :یافتههای تحقیق

جدول  :3شاخصهای برازش مدل ابعاد آمیخته بازاریابی
شاخص

مقدار استاندارد

مقدار به دست آمده

x2/df

کمتر از 3

2/45

RMSEA

کمتر از 0/7

0/067

AGFI

بیشتر از 0/9

0/92

GFI

بیشتر از 0/9

0/97

NFI

بیشتر از 0/9

0/94

منبع :یافتههای تحقیق
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 .0-2-2-2تحلیل عاملی تأییدی متغیر وابسته (متغیر خرید سبز)
شﮑل  4مدل اندازهگیری متغیر خرید سبز را در حالت تخمین استاندارد نشان میدهد .با
توجه به شﮑل  3میتوان بارهای عاملی هریک از سؤاالت تحقیق را مشاهده نمود .برای
مثال بار عاملی سؤال اول در متغیر خرید سبز  0/72میباشد .به عبارت دیگر سؤال اول
تقریباً  52درصد از واریانس متغیر خرید سبز را تبیین مینماید .مقدار  0/41نیز مقدار خطا
میباشد.
شﮑل  5معناداری ضرایب و پارامترهای به دست آمده مدل اندازهگیری متغیر خرید
سبز را نشان میدهد که تمامی ضرایب به دست آمده معنادار شدهاند.
شکل  .3مدل اندازهگیری متغیر خرید سبز در حالت تخمین استاندارد

منبع :یافتههای تحقیق
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شکل  .0مدل اندازهگیری متغیر خرید سبز در حالت ضرایب معناداری

منبع :یافتههای تحقیق

نتایج تخمین (قسمت زیرین شﮑل) در مدل خرید سبز نشان از مناسب بودن نسبی
شاخصها دارد .با توجه به خروجی لیزرل مقدار  2χمحاسبه شده برابر با  20/29میباشد که
نسبت به درجه آزادی ( )9کمتر از عدد  3میباشد( .نسبت کای دو به درجه آزادی برابر با
 2/25میباشد).
جدول  .0شاخصهای برازش مدل متغیر خرید سبز
شاخص

مقدار استاندارد

مقدار به دست آمده

x2/df

کمتر از 3

2/24

RMSEA

کمتر از 0/4

0/097

AGFI

بیشتر از 0/9

0/93

GFI

بیشتر از 0/9

0/90

NFI

بیشتر از 0/9

0/93

منبع :یافتههای تحقیق

در جدول  4مقدار  RMSEAنیز برابر با  0/091میباشد .حد مجاز 0/1 ،RMSEA
است .شاخصهای GFI ، AGFIو  NFIبه ترتیب برابر با  0/90 ،0/93و  0/93میباشد که
نشاندهنده برازش بسیار مناسبی میباشند.

 | 44پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایرن | سال  | 01شماره  | 73تابستان 0011

 .0-2-2-3بررسی نرمال بودن توزیع دادهها( :آزمون کولموگروف ـ اسمیرنوف)
با آزمون کولموگروف ـ اسمیرنوف میتوان به این مهم دست یافت .فرضیه صفر در
آزمون کولموگروف ـ اسمیرنوف عبارت است از پیروی دادهها از توزیع نرمال و فرضیه
مقابل آن عبارت است از عدم پیروی دادهها از توزیع نرمال.
دادهها نرمال استH0 :
دادهها نرمال نیستH1 :

در صورتی که مقدار آماره  Sig > %5باشد ،فرض صفر آماری مبنی بر نرمال بودن
توزیع متغیر مورد بررسی با اطمینان  %95پذیرفته میشود.
جدول  .5جدول کلموگروف ـ اسمیرنوف پرسشنامه
%

N

700

390

صحیح

0

0

محروم

700

390

جمع

مورد

قابلیت اطمینان
تعداد سئوال

آلفای کرونباخ

22

0/490

منبع :یافتههای تحقیق

در جدول ( )5چون  Sig > %5و مساوی با 0/190میباشد بنابراین فرض صفر پذیرش
شده و در نتیجه دادها از توزیع نرمال پیروی میکنند .اکنون برای تک تک سؤاالت هم
این کار را انجام میدهیم و در صورتی برای هریک از این سؤاالت مقدار آماره Sig > %5

باشد ،فرض صفر آماری مبنی بر نرمال بودن توزیع متغیر مورد بررسی با اطمینان %95
پذیرفته میشود.

 .0-3بحث
جهت سنجش و اندازهگیری همبستگی از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده
است .در این روش رابطه یا همبستگی بین دو متغیر مورد مطالعه قرار میگیرد .جهت
بررسی تأثیر آمیخته بازاریابی سبز بر قصد خرید مصرفکننده از آزمون رگرسیون استفاده
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شده است .در این آزمون یک متغیر وابسته پیشبینی شده با ترکیب خطی از چندین متغیر
مستقل به دست میآید.

 .0-3-1بررسی فرضیه ( 1آمیخته محصول سبز  X1با قصد خرید )Y
فرضیه اول :آمیخته محصول سبز بر قصد خرید مصرفکنندگان حوزه انرژی اثر مثبت و
معناداری دارد.
جهت بررسی فرضیهها مدل رگرسیون به شرح ذیل مورد استفاده قرار میگیرد.
جدول  .6خالصه مدل (تفسیر )R2
R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin-Watson

2/327

0/905

0/30426

0/966

R

Model

0/974a

7

منبع :یافتههای تحقیق

در جدول ( ،)6تحلیل همبستگی نسبت آمیخته محصول سبز و قصد خرید معادل
 R = 0/971و مقدار ضریب تعیین ( )R2چندگانه برابر  0/966است.
همچنین مقدار آماره دوربین ـ واتسون  2/327است که مناسب است( .عدد بین  1/5تا
 2/5مورد قبول است) .بنابراین دادهها از استقالل مناسبی برخوردار است.

 .0-3-1-1آزمون معنادار بودن رگرسیون
برای آنﮑه مشخص شود مدل رگرسیونی مورد استفاده از نظر خطی ،معنادار میباشد از این
آزمون استفاده میشود .آماره این آزمون آماره فیشر ( )Fمیباشد.
جدول  .0بررسی رابطه خطی بودن بین نسبت آمیخته صول سبز و قصد خرید
Sig..

F

Mean Square

df

Sum of Squares

0/022a

29/244

2/743

7

2/743

Regression

0/094

2

0/790

Residual

3

2/973

Total

Model

1

منبع :یافتههای تحقیق

جدول ( )7حاوی تحلیل واریانس رگرسیون به منظور بررسی قطعیت وجود رابطه
خطی بین متغیرها است .مقدار  sig=0/022و کوچکتر از  %5است بنابراین فرض خطی
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بودن مدل رگرسیون معنادار است تأیید میشود یعنی فرض خطی بودن مدل رگرسیون تأیید
میشود و بین آمیخته محصول سبز و قصد خرید آنها ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد.
آزمون معنادار بودن ضرایب:

این آزمون معنادار بودن ضرایب را تعیین میکند و همان چیزی است که پژوهشگر به دنبال
آن میباشد .آماره مربوطه برای تعیین معناداری ضرایب ،آماره  tمیباشد که به جای آن
میتوان از ستون  Sigاستفاده کرد.
 H0: β = 0آمیخته محصول سبز بر قصد خرید مصرفکنندگان حوزه انرژی اثر مثبت
و معناداری ندارد
 H1: β ≠ 0آمیخته محصول سبز بر قصد خرید مصرفکنندگان حوزه انرژی اثر مثبت
و معناداری دارد.
جدول  . 8نتایج حاصل از آزمون معناداری ضرایب برای فرضیه 1
Sig.

T

Standardized Coefficients
Beta

4/572 0/037

0/933

Unstandardized Coefficients

Model

Std. Error

B

0/764

- 0/394

)(Constant

0/764

7/272

VAR00002

1

منبع :یافتههای تحقیق

در جدول ( )1در ستون  Bمقدار ثابت و ضریب (شیب خط) متغیرهای مستقل در
معادله رگرسیون ارائه شده است .بنابراین مدل ،از طریق معادله ذیل قصد خرید (متغیر
وابسته) را پیشبینی میکند.
(آمیخته محصول سبز)  = ŷ = 1/212قصد خرید
در جدول ضرایب با توجه به کوچک بودن شیب خط (ستون  )Bاز ضریب ستون Beta

استفاده کرده و میتوان معادله را بدون عرض از مبدأ نوشت.
(آمیخته محصول سبز)  = ŷ =0/933قصد خرید

بررسی فرضیه ( 2آمیخته ترفیع سبز  X2با قصد خرید )Y
فرضیه دوم :آمیخته ترفیع سبز بر قصد خرید مصرفکنندگان حوزه انرژی اثر مثبت و
معناداری دارد.
جهت بررسی فرضیهها مدل رگرسیون به شرح ذیل مورد استفاده قرار میگیرد.
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جدول  . 9خالصه مدل (تفسیر )R2
R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin-Watson

7/755

0/957

0/32774

0/945

R

Model

0/972a

2

منبع :یافتههای تحقیق

در جدول ( ،)9تحلیل همبستگی نسبت آمیخته ترفیع سبز و قصد خرید معادل R = 0/972

و مقدار ضریب تعیین ( )R2چندگانه برابر  0/954است یعنی نسبتی از واریانس متغیر وابسته
که با مشارکت نسبی متغیر مستقل به حساب آمده است معادل  0/954است.

 .0-3-1-2آزمون معنادار بودن رگرسیون
 H0: r = 0بین آمیخته ترفیع سبز و قصد خرید مصرفکنندگان حوزه انرژی ارتباط
مثبت و معناداری وجود ندارد (مدل رگرسیون خطی نیست)
 H1: r ≠ 0بین آمیخته ترفیع سبز و قصد خرید مصرفکنندگان حوزه انرژی ارتباط
مثبت و معناداری وجود دارد( .مدل رگرسیون خطی است)
جدول  . 10نتایج حاصل از آزمون معناداری ضرایب برای فرضیه 2
Sig.

F

Mean Square

df

Sum of Squares

0/074a

59/727

4/277

7

4/277

Regression

0/707

2

0/274

Residual

3

4/592

Total

Model

2

منبع :یافتههای تحقیق

جدول ( )10حاوی تحلیل واریانس رگرسیون به منظور بررسی قطعیت وجود رابطه
خطی بین متغیرها است .مقدار  sig = 0/011و کوچکتر از  %5است بنابراین فرض خطی
بودن مدل رگرسیون معنادار است تأیید میشود و میتوان  H0را رد و  H1را تأیید کرد
یعنی فرض خطی بودن مدل رگرسیون تأیید میشود و بین آمیخته ترفیع سبز و قصد خرید
مصرفکنندگان حوزه انرژی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد.

آزمون معنادار بودن ضرایب
 H0: β = 0آمیخته ترفیع سبز بر قصد خرید مصرفکنندگان حوزه انرژی اثر مثبت و
معناداری ندارد.
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 H1: β ≠ 0آمیخته ترفیع سبز بر قصد خرید مصرفکنندگان حوزه انرژی اثر مثبت و
معناداری دارد.
جدول  .11نتایج حاصل از آزمون معناداری ضرایب برای فرضیه 2
Sig.

T

Standardized Coefficients
Beta

- 2/344 0/752
7/009 0/020

0/940

Unstandardized Coefficients

Model

Std. Error

B

0/706

- 7/665

)(Constant

0/209

7/573

VAR00002

2

منبع :یافتههای تحقیق

در جدول ( )12در ستون  Bمقدار ثابت و ضریب (شیب خط) متغیرهای مستقل در
معادله رگرسیون ارائه شده است .بنابراین مدل از طریق معادله ذیل قصد خرید (متغیر
وابسته) را پیشبینی میکند.
(آمیخته ترفیع سبز)  = ŷ =1/473قصد خرید
عدد  sig = 0/142برای  Constantچون بزرگتر از  %5میباشد نوشته نمیشود .با توجه
به اینﮑه برای متغیر آمیخته ترفیع سبز  sig = 0/02و کوچکتر از  %5میباشد بنابراین H0

رد و  H1تأیید میشود .بنابراین فرض «آمیخته ترفیع سبز بر قصد خرید مصرفکنندگان
حوزه انرژی اثر مثبت و معناداری دارد ».تأیید میشود و میتوان  H0را رد کرد و H1

پذیرش میشود.
در جدول ضرایب با توجه به کوچک بودن شیب خط (ستون  )Bمیتوان از ضریب
ستون  Betaاستفاده کرده و معادله را بدون عرض از مبدأ نوشت.
(آمیخته ترفیع سبز)  = ŷ =0/91قصد خرید

بررسی فرضیه ( 3آمیخته توزیع سبز  X3با قصد خرید )Y
فرضیه سوم :آمیخته توزیع سبز بر قصد خرید مصرفکنندگان حوزه انرژی اثر مثبت و
معناداری دارد.
جهت بررسی فرضیهها مدل رگرسیون به شرح ذیل مورد استفاده قرار میگیرد.
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جدول  .13خالصه مدل (تفسیر )R2
R.

Model

0/969a

3

R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin-Watson

2/524

0/997

0/04069

0/947

منبع :یافتههای تحقیق

در جدول ( ،)13تحلیل همبستگی نسبت آمیخته توزیع سبز و قصد خرید معادل
 R = 0/969و مقدار ضریب تعیین ( )R2چندگانه برابر  0/951است.

آزمون معنادار بودن رگرسیون
 H0: r = 0بین آمیخته توزیع سبز و قصد خرید مصرفکنندگان حوزه انرژی رابطه
مثبت و معناداری وجود ندارد (مدل رگرسیون خطی نیست)
 H1: r ≠ 0بین آمیخته توزیع سبز و قصد خرید مصرفکنندگان حوزه انرژی رابطه
مثبت و معناداری وجود دارد (مدل رگرسیون خطی است)
جدول  .10بررسی رابطه خطی بودن بین نسبت آمیخته توزیع سبز و قصد خرید
Sig.

F

Mean Square

df

Sum of Squares

0/003a

567/337

3/053

7

3/053

Regression

0/007

3

0/020

Residual

5

3/062

Total

Model

3

منبع :یافتههای تحقیق

جدول ( )14حاوی تحلیل واریانس رگرسیون به منظور بررسی قطعیت وجود رابطه
خطی بین متغیرها است .مقدار  sig = 0/003و کوچکتر از  %5است بنابراین فرض خطی
بودن مدل رگرسیون معنادار است تأیید میشود و میتوان  H0را رد و  H1را تأیید کرد
یعنی فرض خطی بودن مدل رگرسیون تأیید میشود و بین آمیخته توزیع سبز و قصد خرید
مصرفکنندگان حوزه انرژی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد.

آزمون معنادار بودن ضرایب
 H0: β = 0آمیخته توزیع سبز بر قصد خرید مصرفکنندگان حوزه انرژی اثر مثبت و
معنا داری ندارد.
H1: β ≠ 0آمیخته توزیع سبز بر قصد خرید مصرفکنندگان حوزه انرژی اثر مثبت و
معناداری دارد.
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جدول  .15نتایج حاصل از آزمون معناداری ضرایب برای فرضیه 3
Sig.

T

Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients.
Beta.

-3/326 0/055
27/674 0/002

0/944

Model

Std. Error

B

0/799

-0/43

)(Constant

0/045

7/437

VAR00002

3

منبع :یافتههای تحقیق

در جدول ( )15در ستون  Bمقدار ثابت و ضریب (شیب خط) متغیرهای مستقل در
معادله رگرسیون ارائه شده است .بنابراین مدل از طریق معادله ذیل قصد خرید (متغیر
وابسته) را پیشبینی میکند.
(آمیخته توزیع سبز)  = ŷ =1/537قصد خرید
عدد  sig = 0/044برای  Constantچون کوچکتر از  %5میباشد نوشته میشود .با
توجه به اینﮑه برای متغیر آمیخته ترفیع سبز  sig = 0/002و کوچکتر از  %5میباشد
بنابراین  H0رد و  H1تأیید میشود.
در جدول ضرایب با توجه به کوچک بودن شیب خط (ستون  )Bمیتوان از ضریب
ستون  Betaاستفاده کرده و معادله را بدون عرض از مبدأ نوشت.
(آمیخته توزیع سبز)  = ŷ = 0/911قصد خرید

بررسی فرضیه ( 0آمیخته قیمت سبز  X4با قصد خرید )Y
فرضیه چهارم :آمیخته قیمت سبز بر قصد خرید مصرفکنندگان حوزه انرژی اثر مثبت و
معناداری دارد.
جدول  .16خالصه مدل (تفسیر )R2
R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin-Watson

7/630

0/06505

0/400

0/404

R

Model

0/977a

5

منبع :یافتههای تحقیق

در جدول ( ،)16تحلیل همبستگی نسبت آمیخته قیمت سبز و قصد خرید معادل R =0/911

و مقدار ضریب تعیین ( )R2چندگانه برابر  0/105است.
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آزمون معنادار بودن رگرسیون
 H0: r = 0بین آمیخته قیمت سبز و قصد خرید مصرفکنندگان حوزه انرژی رابطه
مثبت و معناداری وجود ندارد (مدل رگرسیون خطی نیست)
 H1: r ≠ 0بین آمیخته قیمت سبز و قصد خرید مصرفکنندگان حوزه انرژی رابطه
مثبت و معناداری وجود دارد (مدل رگرسیون خطی است)
جدول  .10بررسی رابطه خطی بودن بین نسبت آمیخته قیمت سبز و قصد خرید (منبع :یافتههای تحقیق)
Sig.

F

Mean Square

Df

Sum of Squares

0/327a

3/000

0/072

7

0/072

Regression

/005

7

0/005

Residual

2

0/076

Total

Model

5

جدول ( )17حاوی تحلیل واریانس رگرسیون به منظور بررسی قطعیت وجود رابطه
خطی بین متغیرها است .مقدار  sig = 0/321و بزرگتر از  %5است بنابراین فرض خطی
بودن مدل رگرسیون معنادار است تأیید نمیشود.

ـ آزمون معنادار بودن ضرایب
 H0: β = 0آمیخته قیمت سبز بر قصد خرید مصرفکنندگان حوزه انرژی اثر مثبت و
معناداری ندارد.
 H1: β ≠ 0آمیخته قیمت سبز بر قصد خرید مصرفکنندگان حوزه انرژی اثر مثبت و
معناداری دارد.
جدول .18نتایج حاصل از آزمون معناداری ضرایب برای فرضیه 0
Sig.

t

Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients.
Beta.

7/777 0/347
7/732 0/355

0/794

Model

Std. Error

B

7/740

7/437

)(Constant

0/249

0/430

VAR00002

5

منبع :یافتههای تحقیق

در جدول ( )11در ستون  Bمقدار ثابت و ضریب (شیب خط) متغیرهای مستقل در
معادله رگرسیون ارائه شده است .بنابراین مدل از طریق معادله ذیل قصد خرید (متغیر
وابسته) را پیشبینی میکند.
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(آمیخته قیمت سبز)  = ŷ = +1/131+0/53قصد خرید
عدد  sig = 0/311برای  Constantچون بزرگتر از  %5میباشد نوشته میشود .با توجه به اینﮑه
برای متغیر آمیخته قیمت سبز  sig = 0/344و کوچکتر از  %5میباشد بنابراین  H0تأیید و H1
رد میشود .بنابراین فرض «آمیخته قیمت سبز بر قصد خرید مصرفکنندگان حوزه انرژی اثر
مثبت و معناداری دارد» تأیید نمیشود و میتوان  H0را تأیید کرد و  H1رد میشود.
در جدول ضرایب با توجه به کوچک بودن شیب خط (ستون  )Bمیتوان از ضریب
ستون  Betaاستفاده کرده و معادله را بدون عرض از مبدأ نوشت.
(آمیخته قیمت سبز)  = ŷ =0/791قصد خرید

 .5نتیجهگیری
سرمایهگذاری مستقیم خارجی یﮑی از اشﮑال عمده انتقال بینالمللی سرمایه میباشد که در
دهههای اخیر به علت افزایش یﮑپارچگی در اقتصاد جهانی ،افزایش چشمگیری داشته
است .سرمایهگذاری مستقیم خارجی باالخص در کشورهای در حال توسعه مانند ایران
تأثیر به سزایی دارد ،لذا بررسی عوامل مؤثر بر سرمایهگذاری مستقیم خارجی و درك
کمی و کیفی میزان تأثیر آنها هدف اصلی این پژوهش بوده است .در میان تمامی عوامل
مؤثر در این زمینه ،علل سیاسی و میزان ریسکپذیری به عنوان اصلیترین عوامل مورد
بررسی قرار گرفتهاند نتیجه تحقیقات نشان داده است که تقویت علل محصول سبز ،ترفیع
سبز ،توزیع سبز و آمیخته قیمت کاالی سبز به چه میزان به افزایش جذب سرمایهگذاری
مستقیم خارجی در چهارچوب بازاریابی بینالمللی مؤثر بوده است.
بر اساس مدل اندازهگیری ابعاد آمیخته بازاریابی در حالت تخمین استاندارد برای
محصول سبز ،مشخص گردید که سؤال «امﮑان بازیافت مواد تشﮑیلدهنده» با بار عاملی
 0/11دارای باالترین بار عاملی میباشد .به عبارت دیگر بر اساس میزان امﮑان بازیافت مواد
تشﮑیلدهنده تا  0/65میتوان میزان سبز بودن محصول را تبیین کرد.
با توجه به مدل اندازهگیری ابعاد آمیخته بازاریابی در حالت تخمین استاندارد برای
ترفیع سبز ،مشخص گردید که سؤال «چه میزان بیانکننده مسئولیتپذیری زیستمحیطی
انرژی میباشد» با بار عاملی  0/79دارای باالترین بار عاملی میباشد .به عبارت دیگر بر
اساس مسئولیتپذیری زیستمحیطی تا  0/63میتوان میزان سبز بودن ترفیع را تبیین
کرد.

ارائه مدل آمیخته بازاریابی سبز به منظور ارزیابی قصد خریداران در حوزه انرژی | آوینده و همکاران | 44

با توجه به مدل اندازهگیری ابعاد آمیخته بازاریابی در حالت تخمین استاندارد برای
توزیع سبز ،مشخص گردید که سؤال «مشوق کشورها جهت کاهش مصرف انرژی» با بار
عاملی  0/12دارای باالترین بار عاملی میباشد .به عبارت دیگر براساس تشویق جهت
کاهش مصرف انرژی تا  0/67میتوان میزان سبز بودن توزیع را تبیین کرد.
با توجه به مدل اندازهگیری ابعاد آمیخته بازاریابی در حالت تخمین استاندارد برای
قیمت سبز ،مشخص گردید که سؤال «بهای پرداختی معادل ارزش دریافتی میباشد» با بار
عاملی  0/16دارای باالترین بار عاملی میباشد .به عبارت دیگر بر اساس برابری ارزش
محصول با بهای پرداختی تا  0/74میتوان میزان سبز بودن قیمت را تبیین کرد.
با توجه به مدل اندازه گیری ابعاد آمیخته بازاریابی در حالت تخمین استاندارد برای
خرید سبز ،مشخص گردید که سؤال «توجه به نوع عرضه انرژی و قابلیت بازیافت» با
بار عاملی  0/13دارای باالترین بار عاملی می باشد .به عبارت دیگر براساس توجه به
نوع عرضه انرژی و قابلیت بازیافت تا  0/69می توان میزان سبز بودن خرید را تبیین
کرد.
بررسی فرضیه  :1آمیخته محصول سبز بر قصد خرید مصرفکنندگان حوزه انرژی اثر
مثبت و معناداری دارد.
تحلیل همبستگی نسبت آمیخته محصول سبز و قصد خرید معادل  R = 0/971و مقدار
ضریب تعیین ( )R2چندگانه برابر  0/966است یعنی نسبتی از واریانس متغیر وابسته که با
مشارکت نسبی متغیر مستقل به حساب آمده است معادل  0/966است .همچنین مقدار آماره
دوربین ـ واتسون  2/327است که مناسب است.
بررسی فرضیه  :2آمیخته ترفیع سبز بر قصد خرید مصرفکنندگان حوزه انرژی اثر
مثبت و معناداری دارد.
تحلیل همبستگی نسبت آمیخته ترفیع سبز و قصد خرید معادل  R = 0/972و مقدار
ضریب تعیین ( )R2چندگانه برابر  0/954است یعنی نسبتی از واریانس متغیر وابسته که با
مشارکت نسبی متغیر مستقل به حساب آمده است معادل  0/954است .همچنین مقدار آماره
دوربین ـ واتسون  1/744است که مناسب است.
بررسی فرضیه  :3آمیخته توزیع سبز بر قصد خرید مصرفکنندگان حوزه انرژی اثر
مثبت و معناداری دارد.
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تحلیل همبستگی نسبت آمیخته توزیع سبز و قصد خرید معادل  R = 0/969و مقدار
ضریب تعیین ( )R2چندگانه برابر  0/951است یعنی نسبتی از واریانس متغیر وابسته که با
مشارکت نسبی متغیر مستقل به حساب آمده است معادل  0/951است.
با توجه به اینﮑه برای متغیر آمیخته توزیع سبز  sig = 0/002و کوچکتر از  %5میباشد
بنابراین  H0رد و  H1تأیید میشود.
نتیجه به دست آمده با مطالعات پیشین نظیر آموه و همﮑارانش در سال  2019مطابقت دارد.
بررسی فرضیه  :4آمیخته قیمت کاالی سبز بر قصد خرید مصرفکنندگان حوزه انرژی
اثر مثبت و معناداری دارد.
تحلیل همبستگی نسبت آمیخته قیمت سبز و قصد خرید معادل  R = 0/911و مقدار
ضریب تعیین ( )R2چندگانه برابر  0/105است یعنی نسبتی از واریانس متغیر وابسته که با
مشارکت نسبی متغیر مستقل به حساب آمده است معادل  0/105است .همچنین مقدار آماره
دوربین ـ واتسون  1/630است که مناسب است( .عدد بین  1/5تا  2/5مورد قبول است).
عدد  sig = 0/311برای  Constantچون بزرگتر از  %5میباشد نوشته میشود .با توجه
به اینﮑه برای متغیر آمیخته قیمت سبز  sig = 0/344و کوچکتر از  %5میباشد بنابراین H0

تأیید و  H1رد میشود.

 .6پیشنهادات
ـ تعیین اوزان معیارها با استفاده از سایر روشهای تصمیمگیری و تﮑنیکهای نوین از
جمله تحلیل Vikorبه صورت فازی ،الگوریتم ژنتیک و و شبﮑههای عصبی فازی و یا
ترکیبی از آنها
ـ تحلیل مقایسهای ـ تطبیقی اندازهگیری صرفهجوییهای ناشی از ارزیابی سطح کیفی
قبل و بعد از اجرای ارزیابی
ـ بررسی مدیریت ارتباط با مشتری با توجه به معیارها و زیر معیارهای شناساییشده
جهت ارزیابی سطح کیفی خریداران
ـ بررسی روش تلفیقی ارزیابی سطح کیفی خریداران با روش گسترش عملﮑرد کیفیت

 .0تعارض منافع
تعارض منافع وجود ندارد.
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