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 چکیده

های سبز عالوه بر فراهم نمودن بستر الزم به منظوور   بندی تولید محصوالت سبز و خصوصاً بسته
ی داخلوی  موی توانود راه وار مناسوبی بورای کواه         هوا  شرکتهای اجتماعی  یتمسئولتحقق 

زیستی در سطح کشور باشد. با توجه به اهمیت این مسئله و ضرورت بررسوی   های محیط یبآس
بندی سبز از جانوب مشوتریان مووبر باشود  تحقیوق       بر نگرش و خرید بسته تواند یمعواملی که 

 5911حاضر با روی ردی توصیفی/ پیمایشی و با هدفی کاربردی به انجام رسیده است. بوی  از  
آوری شود. در سونج  روایوی از     پرسشنامه در پنج کالن شهر کشور برای انجام تحقیوق جمو   

درصد( و روش  68ل پایایی از دو روش آلفای کرونباخ )روش روایی محتوایی/ ظاهری و در تحلی
پوذیری   درصد( استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان داد کوه عامول مسوئولیت    77دو نیم کردن )

بندی سبز داشوته اسوت. از سووی دیگور      محیطی مشتری بیشترین ابر را بر نگرش وی به بسته
بنودی سوبز     قصود خریود کواال بوا بسوته      بندی سبز بر عالوه بر تایید ابر نگرش مشتری به بسته

که متغیور   کند؛ در حالی بندی سبز این رابطه را تعدیل می مشخص شد متغیر قیمت کاال با بسته
 تواند است این رابطه را تعدیل نماید. بندی سبز نمی سطح دسترسی به کاال با بسته

 
بنودی سوبز     بوه بسوته   بندی سبز  نگرش مسئولیت اجتماعی  تولید سبز  بستهگان کلیدی: واژ
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هوا و کوم کوردن از     بنودی  گونه بسوته  . نخست آن ه در صورت تولید اینآفرینی کرد ارزش
کننوده   های تولید کاسوت و قیموت کمتوری بور مصور       ینههزتوان از  یمحجم ضایعات  
گونووه  (. از منظوور دوم بووه تناسووب تولیوود ایوون 1151 5)یونووو و دیگووراند تحمیوول کوور

دود خوود در تولیود   توری از منواب  محو    ینوه بهتوانود بوه شو ل     یمو ها شرکت  بندی بسته
بندی کاالها استفاده کند و عالوه بر کارایی باالتر در فراینود تولیود  مزیوت رقوابتی      بسته

(. از منظر سووم  تولیود   1159  1)گون الوزد مناسبی در بازار برای کاالهای خود ایجاد کن
از حجم ( نیز معتقد است 5368) 9گونه که یوسیتالو تواند همان یمها  بندی گونه بسته این

زیسوت داشوته    ضایعات غیر قابل بازیافت محیطی ب اهد و ابرات مثبتی بر سالمت محیط
 (.1155  4)گوپتا و ساماناتاد باش

ی ذینفو   ها گروههای سبز برای  بندی الی که پس از بیان ابرات تولید بستهؤحال اولین س
آن است که  وه عوواملی   شود   یمزیست و حتی مشتریان مطرح    محیطها شرکتشامل 

به یر بگذارد و این نگرش تأبها  بندی تواند بر نگرش مشتریان نسبت به این گونه بسته یم
تواند  یم...( دیگری )همچون قیمت  سطح دسترسی وآفرینی  ه متغیرهای  نق  واسطه

بندی سبز شود. در ارتباط با عوامل موبر بر نگورش   منجر به قصد خرید کاالهایی با بسته
؛ گون و  1116  1مشتری و قصد خرید محصوالت سبز  تحقیقات به نسبت متنووعی )لوی  

  3؛ یعقوو  و زکریوا  1155  6؛ عبدالوحید و دیگران1151  7؛  ن و  ای1116  8دیگران
( 1151  55؛ هووای و مووای1151  51؛ امووان و دیگووران5931؛ حموودی و دیگووران  1155

مواردی همچون شدت ادراکی مشوتری  صورت گرفته است. عمدتاً این عوامل را در قالب 
پذیری محیطی ادراکی مشتری  ابربخشی ادراکی  زیستی  مسئولیت از بروز مسایل محیط

ی دولتوی مطورح   هوا  محورک ی اجتمواعی و  هوا  محرکمشتری از تولید محصوالت سبز  
بندی سوبز و ابرگوذاری و ابرپوذیری آن     کنند. از سوی دیگر  در مورد نگرش به بسته یم
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 مقدمه -1
ی بزرگ تمام تالش خود را صور   ها شرکتمیالدی   11با ورود به عصر صنعتی از دهه 

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   

 زیسوت انسوان   های این روند بر محیط یامپشد و سمت و سوی دیگری یافت. اما هرگز به 
زیستی که بشر برای ایجاد رفاه خود از  و سایر موجودات توجهی نشد و روز به روز محیط

کرد  رو به اضمحالل نهاد و زندگی و رفاه بشر را بوا تهدیودات جودی     یمآن بهره برداری 
بوه بعود و    81در دهوه   هوا  شرکت(. سیر فزاینده تولید این 1116  5)الندائوت روبرو ساخ

زیست داشت  باعث شود   بر محیط ها شرکتماندهای صنعتی این  یرات مخربی که پستأب
(. نگرانوی از ایون   1117  1زیست تخریب شود )گرنوت  تا به سرعت غیرقابل باوری محیط

یوهه در کشوورهای توسوعه    بوه و زیسوت   کننده حامی محویط  ی مصر ها گروهموضوع در 
زیسوت توجوه    باید بی  از پی  به محیط یم ها شرکت  این انتظار را ایجاد کرد که  یافته

 هوا  کننده در مقام پاسخگویی به این انتظار که از سمت مصر  ها شرکتکنند. از این رو  
و بعدها نهادهای دولتی مطرح شد  به سمت تولید محصوالت سبز متمایول شودند. ایون    

ال  عالوه بر ی تولیدکاها روشترین  یضرورمفهوم به عنوان ی ی از جدیدترین و از طرفی 
ی بر درآمد  کسب شهرت  برندسوازی و  ا مالحظههای محیطی  ابرات قابل  یبآسکاه  
(. ایون  1115  4؛ پولونسو ی و روزنبرگور  1151  9های رقابتی داشوت )شویان   یتمزایجاد 

گونوه کوه در شورکت     های درونی کواال محودود نبوود و هموان     یهگیوروش تولید تنها به 
(. ایون  1117گردیود )گرنوت     یمو بندی آن را نیوز شوامل    تهدونالد مشاهده شد  بس مک

ناپذیر از محصول است و  بندی  جزئی جدائی مسئله از آن جهت قابل بحث است که بسته
هایی که بوا   بندی بندی سبز )آن نوع از بسته به عبارتی بهتر یک محصول سبز بدون بسته

زیسوت   کمتری بور محویط   های یبآسی دارند و تر مناسبزیستی سازگاری  شرایط محیط
( معتقوود هسووتند بووا تولیوود  5331) 1کننوود(  سووبز نیسووت. کاسووای و ورمووا   یموووارد 
های سبز به منظوور خریود    بندی های سبز و تغییر در نگرش مشتریان به بسته بندی بسته

ی ذینفو   هوا  گوروه توان از سوه منظور بورای     یمبندی   کاالهایی با این نوع خاص از بسته
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(. از ایون رو  ضورورت تغییور در    1155  5)بووهن و تامسوون   دباشو  یمو بندی کاالها  بسته
زیسوت و در نهایوت زنودگی     ی که آسیب کمتری را متوجه محویط ا گونهها به  بندی بسته

بنودی   بندی  با عنووان بسوته   زنده کند  التزام بیشتری یافته است. از این بسته موجودات
بندی خوراکی )که با ماده درون  بندی سبز اغلب به دو ش ل بسته شود. بسته یمسبز یاد 

بندی گیاهی )که بیشتر از پلیمرهوای گیواهی    شود( و بسته می  استفاده وپخته  بعضاًخود 
؛ لووکرن   1155؛ بون و تامسوون   1118  1)آمپرو و دیگراند شو یمشوند( دیده  یمتهیه 
هوا معتقود اسوت     بندی اهمیت تولید این گونه از بسته ( در با 5368(. یوسیتالو )1151

های سبز در مقایسه با تالش بورای تغییور الگوهوای مصورفی مشوتریان       بندی تولید بسته
زیستی در سطح جهان باشود.   های محیط یبآسی برای کم کردن تر سادهتواند راه ار  یم

مشتریان نیافته است؛ بوه  البته این مفهوم هنوز جایگاه واقعی خود را در تصمیمات خرید 
بنودی کواال  بوه     دهد که سبز بودن بسوته  یم( نشان 1116) 9ی که تحقیقات یانوا گونه

بندی در هنگام خرید کاالهوا در مرتبوه دوم اهمیوت     های مهم بسته یهگیوعنوان ی ی از 
بنودی  اهمیوت بیشوتری     های دیگری همچون بخ  کوارکردی بسوته   یهگیوقرار دارد و 
 ن در خرید کاالها دارد.  برای مشتریا

 
 های سبز بندی عوامل موثر بر نگرش مشتریان به بسته -2-2

شوود اغلوب مشوتریان نگورش  نودان مخوالفی بوا تولیود و ارایوه           یمبینی  با آن ه پی 
توانود بور    یمهای سبز به بازار نداشته باشند اما عوامل متعددی وجود دارد که  بندی بسته

 (. 1118  1؛ تسن و دیگران1113  4)وولنبروکد ر باششدت و کیفیت این نگرش موب
( معتقد است این ه توا  وه انودازه    5368در ی ی از اولین تحقیقات این حوزه  یوسیتالو )

زیسوتی ب اهود    توانود از شودت مسوایل محویط     یمو بندی سبز  مشتری معتقد است بسته
هوای سوبز مووبر باشود.      بنودی  تواند بر نگرش وی نسبت به بسته یم)ابربخشی ادراکی(  

( نیز با اشاره ضمنی به این مسئله معتقود هسوتند در   1151ذاکرصالحی و ذاکرصالحی )
توان توا حودی از    یمبندی سبز  صورتی که مشتری معتقد باشد با خرید کاالهایی با بسته

نگورش آنوان نسوبت بوه      توانود بور   یمو زیسوتی کوم کورد  ایون مسوئله       مش الت محیط
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د اذعان کرد که تحقیقات عالوه بر تعداد اندک خود با جامعیت مناسبی نیز همراه نیز بای
وکوا و  ر ؛5368ین مطالعات ایون حووزه )یوسویتالو     تر شاخصی که در ا گونهاند؛ به  نبوده

(  تنها به بررسوی برخوی عوامول    1151  1و ذاکرصالحی و ذاکرصالحی 1116  5یوسیتالو
گور   دی سبز اکتفا شده است و نق  متغیرهوای تعودیل  بن موبر بر نگرش مشتری به بسته

 بندی سبز  ندان بررسی نشده است.  در رابطه میان نگرش و قصد خرید کاالها با بسته
با توجه به تحقیقات اندکی که در سطح جهان در رابطه با بررسی عوامل موبر بر نگورش  

بنودی انجوام    این نوع بسوته بندی سبز و متعاقباً قصد خرید کاالهایی با  مشتریان به بسته
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    

بندی سوبز و شناسوایی و    در دستور کار خود دارد. هد  اول تشریح اهمیت مفهوم بسته
باشود. هود  دوم آن    یمبندی سبز  مختلف بر نگرش مشتریان به بستهبررسی ابر عوامل 

گرایانوه   یر نقو  تعودیل  توأب بنودی سوبز تحوت     است که ابر نگرش مشوتریان بوه بسوته   
بنودی سوبز و سوطح دسترسوی بوه آن بور قصود خریود          متغیرهایی همچون قیمت بسته

توجوه بوه ایون     مشتری آزموده شود و مدلی کاربردی در این زمینه ارایه شوود. حوال بوا   
بندی سوبز    ای علمی در حوزه بسته یشینهپشود تا پس از ارایه  یماهدا   در ادامه سعی 

بندی   ار و  نظری تحقیوق   و ابرپذیری و ابرگذاری نگرش مشتری به این نوع از بسته
های علمی در قالوب نتوایجی روشون و     شناسی تحقیق  یافته ارایه شود و به تناسب روش

 اربردی تشریح شوند.پیشنهاداتی ک
 
 بدنه اصلی تحقیق -2
 بندی سبز بسته -2-1

ی گذشوته  همچنوین افوزای     هوا  سوال با افزای  میزان مصر  مردم سراسر جهوان در  
بار زیسوت محیطوی     جمعیت  و از سویی دیگر با ظهور برخی پیامدهای هولناک و فاجعه

کنندگان کاالها نیز  زیست در سراسر دنیا و هم خود مصر  هم نهادهای مربوط به محیط
ین تور  مهوم کننود. در ایون میوان  ی وی از      یمو نگرانی بسیاری را از ایون بابوت احسواس    

زنود  هموین    یمو زیسوت   رسد بیشترین آسیب را به محویط  یمی کاال که به نظر ها بخ 

                                                      
1 Rokka & Uusitalo 
2 Zakersalehi & Zakersalehi 
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(. از ایون رو  ضورورت تغییور در    1155  5)بووهن و تامسوون   دباشو  یمو بندی کاالها  بسته
زیسوت و در نهایوت زنودگی     ی که آسیب کمتری را متوجه محویط ا گونهها به  بندی بسته

بنودی   بندی  با عنووان بسوته   زنده کند  التزام بیشتری یافته است. از این بسته موجودات
بندی خوراکی )که با ماده درون  بندی سبز اغلب به دو ش ل بسته شود. بسته یمسبز یاد 

بندی گیاهی )که بیشتر از پلیمرهوای گیواهی    شود( و بسته می  استفاده وپخته  بعضاًخود 
؛ لووکرن   1155؛ بون و تامسوون   1118  1)آمپرو و دیگراند شو یمشوند( دیده  یمتهیه 
هوا معتقود اسوت     بندی اهمیت تولید این گونه از بسته ( در با 5368(. یوسیتالو )1151

های سبز در مقایسه با تالش بورای تغییور الگوهوای مصورفی مشوتریان       بندی تولید بسته
زیستی در سطح جهان باشود.   های محیط یبآسی برای کم کردن تر سادهتواند راه ار  یم

مشتریان نیافته است؛ بوه  البته این مفهوم هنوز جایگاه واقعی خود را در تصمیمات خرید 
بنودی کواال  بوه     دهد که سبز بودن بسوته  یم( نشان 1116) 9ی که تحقیقات یانوا گونه

بندی در هنگام خرید کاالهوا در مرتبوه دوم اهمیوت     های مهم بسته یهگیوعنوان ی ی از 
بنودی  اهمیوت بیشوتری     های دیگری همچون بخ  کوارکردی بسوته   یهگیوقرار دارد و 
 ن در خرید کاالها دارد.  برای مشتریا

 
 های سبز بندی عوامل موثر بر نگرش مشتریان به بسته -2-2

شوود اغلوب مشوتریان نگورش  نودان مخوالفی بوا تولیود و ارایوه           یمبینی  با آن ه پی 
توانود بور    یمهای سبز به بازار نداشته باشند اما عوامل متعددی وجود دارد که  بندی بسته

 (. 1118  1؛ تسن و دیگران1113  4)وولنبروکد ر باششدت و کیفیت این نگرش موب
( معتقد است این ه توا  وه انودازه    5368در ی ی از اولین تحقیقات این حوزه  یوسیتالو )

زیسوتی ب اهود    توانود از شودت مسوایل محویط     یمو بندی سبز  مشتری معتقد است بسته
هوای سوبز مووبر باشود.      بنودی  تواند بر نگرش وی نسبت به بسته یم)ابربخشی ادراکی(  

( نیز با اشاره ضمنی به این مسئله معتقود هسوتند در   1151ذاکرصالحی و ذاکرصالحی )
توان توا حودی از    یمبندی سبز  صورتی که مشتری معتقد باشد با خرید کاالهایی با بسته

نگورش آنوان نسوبت بوه      توانود بور   یمو زیسوتی کوم کورد  ایون مسوئله       مش الت محیط
                                                      
1 Bohne & Thomson 
2 Ampuero, et al. 
3 Young 
4 Vollenbroek 
5 Tsen, et al. 
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فورد    ( در نتیجه تحقیقات خود معتقد اسوت کوه میوزان احسواس مسوئولیت     1116لی )
 تواند موبر باشد. از طرفی دیگر یمزیست در تغییر رفتار و نوع نگرش آن  نسبت به محیط

( و 1151(  بواربر ) 5333(  تاگرسون ) 1151گونه که ذاکرصوالحی و ذاکرصوالحی )  همان
( معتقدند  درصوورتی ه مشوتری احسواس کنود شودت مسوایل       1151یونو و دیگران )

ها را بوه خریود کاالهوا و    زیستی در جامعه رو به ازدیاد است  این مسئله نگرش آنمحیط
 از این رو می توان دو فرض زیر را مطرح نمود: تر خواهد کرد. های سبز مثبتبندیبسته
:H4 بندی سبز موبر است. پذیری محیطی ادراکی بر نگرش مشتریان به بسته مسئولیت 
:H5 بنودی سوبز مووبر     زیستی بر نگرش مشتریان به بسته شدت ادراکی از مسایل محیط
 است.

 
تغیرهوای ابرگوذار بور    ها به عنووان م گانه و تعریف عملیاتی آن 1این عوامل  5در جدول 

 بندی سبز ارایه شده است. نوع نگرش مشتریان به بسته
 

 بندی سبز ثر بر نگرش مشتری به بستهؤعوامل م .1جدول 
 

 مطالعات تعریف عامل عوامل
شدت ادراکی از 
 مسایل محیطی

 

مسایل  اند کردهاین ه افراد تا  ه اندازه درک 
 زیستی رو به وخامت است. محیط

 

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

 (1151یونو و دیگران )
پذیری  مسئولیت

 محیطی ادراکی
که نسبت  اند نمودهاین ه افراد تا  ه اندازه درک 

 .باشند یمزیست مسئول  به محیط
 (1116) لی

اثربخشی ادراکی به 
 تناسب تولید

در صورت  اند نمودهاین ه افراد تا  ه اندازه درک 
بندی سبز  مش الت محیطی کم  تولید بسته

 .شود یم

 (1151ذاکرصالحی و ذاکرصالحی )
 

ی ها محرک
 اجتماعی

گفتگو با دوستان و اعضای خانواده در مورد 
 مسایل محیطی و هنجاری اجتماعی

ت (  عبدل ریم و الهرزا1151)ن لوکر
(1159) 

وجود قوانین و مقررات زیست محیطی برای  ی دولتیها محرک
 های دولت یهتوصافراد در جامعه و 

 (1151)ن می و دیگرا

 
 
 

شورح زیور مطورح    های سبز موبر باشد. بر این اساس فرضویه اول تحقیوق بوه    بندی بسته
 شود: می
:H1 بندی سبز  های سبز بر نگرش مشتریان به بسته بندی ابربخشی ادراکی از تولید بسته

 موبر است.
 

یر عالوه بر هنجارهای فردی  نگرش مشتریان نسبت به یوک محصوول اغلوب تحوت تواب     
گیرد )تاگرسن  های مرج  و ... قرار میهای دوستی  گروههای اجتماعی اعم از گروه گروه

( در ایون ارتبوواط معتقود اسووت نگورش مثبوت افووراد نسوبت بووه      1151) 5(. بواربر 5333
گیورد کوه   های اجتماعی قرار میهای سبز تحت تابیر نگرش آن دسته از گروهبندی بسته

( نیز با تاکید بر ایون مسوئله معتقدنود    1151) 1یونو و دیگرانفرد در آن عضویت دارد. 
تواند توا حود زیوادی تحوت توابیر گوروه مرجو         نگرش مشتری به خرید کاالی سبز می

( معتقدنود  1159) 4بودل ریم و الهورزات  ع( و 1151) 9مشتریان باشد. نهایتاً آن ه لووکرن 
و هنجواری اجتمواعی   گفتگو با دوسوتان و اعضوای خوانواده در موورد مسوایل محیطوی       

عنوان یک مشتری در فرایند خرید کاالهای سبز موبر باشد. بوا  تواند در نگرش فرد به می
 شود:  توجه به این ن ات  فرضیه زیر مطرح می

:H2 بر است.ؤبندی سبز م ی اجتماعی بر نگرش مشتریان به بستهها محرک 
 

ل دولت است. دلیول تف یوک   بندی سبز  عامبر دیگر بر نگرش مشتریان به بستهؤعامل م
ی آن اغلوب از دیود   هوا  محرکنق  دولت در مقایسه با سایر عوامل آن است که دولت و 

شود. ایون عامول بوا     یممردم با تح م همراه است و جدای از کل اجتماع به آن نگریسته 
هوای  بنودی تواند بر نگرش مشتریان به بسته( می1151استناد به تحقیق می و دیگران )

 شود: بر باشد. بر این اساس فرضیه زیر مطرح میؤسبز م
:H3 بندی سبز موبر است. ی دولتی بر نگرش مشتریان به بستهها محرک 
 

                                                      
1 Barber 
2 Young, et al. 
3 Lucerne 
4 Abdalkrim & AL-Hrezat 
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فورد    ( در نتیجه تحقیقات خود معتقد اسوت کوه میوزان احسواس مسوئولیت     1116لی )
 تواند موبر باشد. از طرفی دیگر یمزیست در تغییر رفتار و نوع نگرش آن  نسبت به محیط

( و 1151(  بواربر ) 5333(  تاگرسون ) 1151گونه که ذاکرصوالحی و ذاکرصوالحی )  همان
( معتقدند  درصوورتی ه مشوتری احسواس کنود شودت مسوایل       1151یونو و دیگران )

ها را بوه خریود کاالهوا و    زیستی در جامعه رو به ازدیاد است  این مسئله نگرش آنمحیط
 از این رو می توان دو فرض زیر را مطرح نمود: تر خواهد کرد. های سبز مثبتبندیبسته
:H4 بندی سبز موبر است. پذیری محیطی ادراکی بر نگرش مشتریان به بسته مسئولیت 
:H5 بنودی سوبز مووبر     زیستی بر نگرش مشتریان به بسته شدت ادراکی از مسایل محیط
 است.

 
تغیرهوای ابرگوذار بور    ها به عنووان م گانه و تعریف عملیاتی آن 1این عوامل  5در جدول 

 بندی سبز ارایه شده است. نوع نگرش مشتریان به بسته
 

 بندی سبز ثر بر نگرش مشتری به بستهؤعوامل م .1جدول 
 

 مطالعات تعریف عامل عوامل
شدت ادراکی از 
 مسایل محیطی

 

مسایل  اند کردهاین ه افراد تا  ه اندازه درک 
 زیستی رو به وخامت است. محیط

 

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

 (1151یونو و دیگران )
پذیری  مسئولیت

 محیطی ادراکی
که نسبت  اند نمودهاین ه افراد تا  ه اندازه درک 

 .باشند یمزیست مسئول  به محیط
 (1116) لی

اثربخشی ادراکی به 
 تناسب تولید

در صورت  اند نمودهاین ه افراد تا  ه اندازه درک 
بندی سبز  مش الت محیطی کم  تولید بسته

 .شود یم

 (1151ذاکرصالحی و ذاکرصالحی )
 

ی ها محرک
 اجتماعی

گفتگو با دوستان و اعضای خانواده در مورد 
 مسایل محیطی و هنجاری اجتماعی

ت (  عبدل ریم و الهرزا1151)ن لوکر
(1159) 

وجود قوانین و مقررات زیست محیطی برای  ی دولتیها محرک
 های دولت یهتوصافراد در جامعه و 

 (1151)ن می و دیگرا
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:H7 ی سبز بر قصد خرید بند بندی سبز ابر نگرش مشتریان به بسته قیمت کاالی با بسته
 کند.  یمبندی سبز را تعدیل  کاال با بسته

 
بر ؤتواند در شدت این رابطه مو  یمرسد که سطح دسترسی نیز  یماز سویی دیگر  به نظر 

بندی سبز و غیر  باید در مورد کاالهایی که به هر دو نوع بسته یمباشد. این امر را به ویهه 
روند  بیشوتر لحواک کورد.     یمگی مشتری به شمار شوند و از ضروریات زند یمسبز تولید 
توانود   یمداد که سطح دسترسی  یمی اولیه پی  از آغاز این تحقیق نیز نشان ها مصاحبه

بوه  بندی سبز موبر باشد. با ایون وجوود     در میزان تمایل خرید مشتری از کاالیی با بسته
یل عدم مشاهده این متغیر در تحقیقات مشابه  در ایون تحقیوق بوا درصودی احتموال      دل

شود. در نتیجه این مسئله  فرضویه دیگور    گرایانه بررسی می برای اول بار این نق  تعدیل
 باشد: یمتحقیق به شرح زیر 

:H8 بندی سبز بور قصود    بندی سبز ابر نگرش مشتریان به بسته دسترسی به کاال با بسته
 نماید. یمبندی سبز را تعدیل  ید کاال با بستهخر
 
 چارچوب نظری تحقیق -3

ی پیشوین مطورح شود  روابوط مطورح در میوان متغیرهوای        ها بخ با توجه به آنچه در 
 1به تصویر کشیده شده است. در این مودل عوامول    5ی مصور در ش ل به صورتتحقیق 

گر  قیمت و در دسترس بودن کاال با  گانه  متغیرهای مستقل  متغیر نگرش نق  میانجی
بنودی سوبز متغیور وابسوته      گر و قصد خرید کواال بوا بسوته    بندی سبز متغیر تعدیل بسته

 باشند. یم

 
 مدل مفهومی تحقیق .1شکل 

گرر در   بندی سبز و متغیرهای تعدیل رابطه نگرش و خرید کاالها با بسته -2-3
 این رابطه 

( و 1116(  لوی ) 1116(  روکوا و یوسویتالو )  1151اندیشمندان مختلفی همچون بواربر ) 
( معتقد هستند که نگرش مثبوت مشوتری نسوبت بوه     1151ذاکرصالحی و ذاکرصالحی )

سوبز باشود     ها آنبندی  تواند بر قصد خرید آن نوع از کاالها که بسته یمبندی سبز  بسته
 ا  فرضیه ششم تحقیق به شرح زیر است:هبر باشد. با توجه به این یافتهؤم

:H6 بر است.ؤبندی سبز م بندی سبز بر قصد خرید کاال با بسته نگرش مشتریان به بسته 
 

گیوری رفتوار    باشد که آیا این موبر بودن همواره منجر به ش لال مطرح میؤحال این س
ری در شود؟ این سوال مهمی است که در پاسوخگویی بوه آن متغیرهوای بسویا     یمخرید 

شود. ن توه مهوم    یمبندی سبز و قصد خرید آن وارد  رابطه میان نگرش مشتری به بسته
در ارتباط با ابرگذاری این نگورش بور قصود خریود مشوتریان  ورود متغیرهوای مختلوف        

بنودی سوبز اسوت.     گری همچون قیمت و سطح دسترسی بوه کاالهوایی بوا بسوته     تعدیل
( در این زمینه معتقد است که عنصر قیمت در رابطوه میوان نگورش و    5338) 5الرسن بچ

بندی سبز  موجوب بواال    گرایانه دارد و در صورتی که قیمت یک بسته خرید  نقشی تعدیل
رغوم نگورش مثبوت مشوتری بوه       توانود علوی   یمو رفتن قیمت کلی کاال شود  این مسئله 

( نیوز بوا بوه    1116وکوا و یوسویتالو )  بندی همیشه به خرید آن کاال منجر نشوود. ی  بسته
( در تحقیقات خود به این نتیجه دست یافتنود  5338 ال  کشیدن مطالعه بچ الرسن )

گری کاملی در رابطه نگرش و خرید کاالهای سبز  تواند نق  تعدیل ینمکه عنصر قیمت 
 بندی سبز در رابطه میوان نگورش   گری قیمت بسته ( ابر تعدیل1116داشته باشد. یانو )

بندی سبز وابسته به فرهنو مصورفی مختلوف مشوتری و منطقوه      و خرید کاالها با بسته
هوا و   یسوی انگلها در مقایسه بوا   ی اییآمری که معتقد است ا گونهداند؛ به  یمزندگی آنان 

ها حساسیت قیمتی کمتری نسبت به قیموت   ینی ها و این دو گروه در مقایسه با  یآلمان
ز بر قیمت کاال دارند. در واق   بور اسواس نتوایج ایون محقوق      بندی سب افزوده شده بسته

خوش تغییورات  تگری قیمت به تناسوب فرهنوو مصورفی و منطقوه زنودگی دسو       تعدیل
 گیرد. با توجه به این ن ات  فرضیه بعدی تحقیق به شرح زیر است: یمای قرار  عدیده

                                                      
1 Bech-Larsen 
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:H7 ی سبز بر قصد خرید بند بندی سبز ابر نگرش مشتریان به بسته قیمت کاالی با بسته
 کند.  یمبندی سبز را تعدیل  کاال با بسته

 
بر ؤتواند در شدت این رابطه مو  یمرسد که سطح دسترسی نیز  یماز سویی دیگر  به نظر 

بندی سبز و غیر  باید در مورد کاالهایی که به هر دو نوع بسته یمباشد. این امر را به ویهه 
روند  بیشوتر لحواک کورد.     یمگی مشتری به شمار شوند و از ضروریات زند یمسبز تولید 
توانود   یمداد که سطح دسترسی  یمی اولیه پی  از آغاز این تحقیق نیز نشان ها مصاحبه

بوه  بندی سبز موبر باشد. با ایون وجوود     در میزان تمایل خرید مشتری از کاالیی با بسته
یل عدم مشاهده این متغیر در تحقیقات مشابه  در ایون تحقیوق بوا درصودی احتموال      دل

شود. در نتیجه این مسئله  فرضویه دیگور    گرایانه بررسی می برای اول بار این نق  تعدیل
 باشد: یمتحقیق به شرح زیر 

:H8 بندی سبز بور قصود    بندی سبز ابر نگرش مشتریان به بسته دسترسی به کاال با بسته
 نماید. یمبندی سبز را تعدیل  ید کاال با بستهخر
 
 چارچوب نظری تحقیق -3

ی پیشوین مطورح شود  روابوط مطورح در میوان متغیرهوای        ها بخ با توجه به آنچه در 
 1به تصویر کشیده شده است. در این مودل عوامول    5ی مصور در ش ل به صورتتحقیق 

گر  قیمت و در دسترس بودن کاال با  گانه  متغیرهای مستقل  متغیر نگرش نق  میانجی
بنودی سوبز متغیور وابسوته      گر و قصد خرید کواال بوا بسوته    بندی سبز متغیر تعدیل بسته

 باشند. یم

 
 مدل مفهومی تحقیق .1شکل 
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 شناسی تحقیق روش .2شکل 

 
االت ؤاز سوی دیگر متغیرهای مورد بررسی در مدل مفهومی تحقیق از نظر تعداد س

 ارایه شده است: 1استخراج شده و آلفای کرونباخ آن در جدول شده  منب   مطرح
 

 به انضمام متغیرهای مورد بررسی در تحقیق .2جدول 
 و پایایی آنها منابع استخراجی

 

تعداد  متغیرهای موجود در مدل مفهومی
 سوال

پایایی  منبع
 کرونباخ

 75 (1151می و دیگران ) 9 محرک دولتی
 8687 (1151  باربر )(1116) یل 9 ی اجتماعیها محرک

 78 (1116لی ) 4 پذیری محیطی ادراکی مسئولیت
 88 (1151(  باربر )1116لی ) 1 شدت ادراکی از مسایل محیطی
های  بندی ابربخشی ادراکی از تولید بسته

 سبز
  (5368) (  یوسیتالو1116لی ) 9

 (1151) یو ذاکرصالح ذاکرصالحی
74 

ذاکرصالحی و (  1151باربر ) 8 بندی سبز نگرش به بسته
 (1151ذاکرصالحی )

61 

(  5338  بچ الرسن )(1151باربر ) 5 قیمت بیشتر ادراکی
 ( 1116یانو )

- 

 - (1151یانو و دیگران ) 5 بندی سبز در دسترس بودن بسته
 77 (1116) یوسیتالو(  روکا و 1151باربر ) 1 بندی سبز قصد خرید کاال با بسته

 
 ها یافته -5

آمواری   هوای  یول تحل هوا   یدر این بخ  سعی شده تا ضمن مطالعه سیمای کلی آزموودن 
تشوریح و   ی رگرسیون خطی  گام به گام و سلسوله مراتبوی  ها روشیری کارگ حاصل از به

گیری نگرش آزموده شوود.   عامل بر ش ل 1یر این تأبدر این مطالعه تالش شده تا میزان 
بندی سبز با ایون تصوور آزمووده     یر نگرش مشتری بر قصد خرید کاال با بستهتأباز طرفی 

 تواند این ابر را تعدیل کند. یمشود که قیمت و سطح دسترسی 
 
 روش تحقیق   -4

 یقو یتحق  و از منظور هود    یشو یمای/ پیفیتوصو  یقو یتحق  حاضر از منظر روش قیتحق
در ی موواد غوذایی   هوا  فروشوگاه مشوتریان  ق را یو تحق نیو ا یاست. جامعه آمار یکاربرد
نمونوه از   نیوی تع ی. بورا دهنود  یل مو یتش های تهران  مشهد  شیراز  تبریز و رشت شهر

)بوا  برای جامعوه نامحودود   دسترس استفاده شده است. حجم نمونه  در یریگ روش نمونه
نفر در نظور گرفتوه شوده کوه در ایون       5181( معادل t=1.96و  p=0.5  d=0.03فرض 

 هوا  پرسشونامه نشدن برخی ر تحقیق به تناسب نسبت جمعیتی شهرها و برای پرهیز از پ
ر مطالعوه  محقوق   ده دکارگرفته شو  بهپرسشنامه آوری شد.  پرسشنامه جم  5919تعداد 

در ارتباط بوا   یر بخ  اول پرسشنامه  سواالتشده است. د یبخ  طراح دودر ساخته و 
نیوز  مطورح شوده اسوت. بخو  دوم پرسشونامه       دهندگان شناختی پاسخ های بوم یهگیو

 11عوامول در قالوب    نیو . اباشود  یم متغیرهای مطرح در مدل مفهومی تحقیقمربوط به 
 و ابدول وحیود و دیگوران    1116سوال به تناسب بررسی مطالعه تحقیقات گذشته )لی  

 کیو در مورد هر  انیاند که نظر مشتر شده ( و مدل مفهومی تحقیق حاضر طراحی1155
 یابزار گوردآور  ییروا لیاست. در تحل شده یبررس ییتا 1  رتیل فیط قیها از طر از آن
سوواالت  ی کوه پوس از بررسو    یا بوه گونوه   د؛شو استفاده  ییمحتوا ییاز روش روا قیتحق

  بنودی  ر حووزه بسوته  دنظور    صواحب و  یگاه نود کارشوناس دانشو    یپرسشنامه از سوو 
کرونباخ معوادل   یآلفا بیضر  ییای. در سنج  پادشارتباط انجام  نیاصالحات الزم در ا

 بوودن  ایو دهنوده پا  درصد( بوود کوه نشوان    77کردن معادل ) میدرصد( و روش دو ن 68)
ی مختلوف رگرسویونی   هوا  آزموون همبستگی  ها از روش  داده لی. در تحلاستپرسشنامه 

استفاده شود.  شامل رگرسیون خطی و رگرسیون  ندگانه )گام به گام و سلسله مراتبی( 
 شرح مصوری از روش تحقیق مطالعه حاضر است. 1ش ل 
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 شناسی تحقیق روش .2شکل 

 
االت ؤاز سوی دیگر متغیرهای مورد بررسی در مدل مفهومی تحقیق از نظر تعداد س

 ارایه شده است: 1استخراج شده و آلفای کرونباخ آن در جدول شده  منب   مطرح
 

 به انضمام متغیرهای مورد بررسی در تحقیق .2جدول 
 و پایایی آنها منابع استخراجی

 

تعداد  متغیرهای موجود در مدل مفهومی
 سوال

پایایی  منبع
 کرونباخ

 75 (1151می و دیگران ) 9 محرک دولتی
 8687 (1151  باربر )(1116) یل 9 ی اجتماعیها محرک

 78 (1116لی ) 4 پذیری محیطی ادراکی مسئولیت
 88 (1151(  باربر )1116لی ) 1 شدت ادراکی از مسایل محیطی
های  بندی ابربخشی ادراکی از تولید بسته

 سبز
  (5368) (  یوسیتالو1116لی ) 9

 (1151) یو ذاکرصالح ذاکرصالحی
74 

ذاکرصالحی و (  1151باربر ) 8 بندی سبز نگرش به بسته
 (1151ذاکرصالحی )

61 

(  5338  بچ الرسن )(1151باربر ) 5 قیمت بیشتر ادراکی
 ( 1116یانو )

- 

 - (1151یانو و دیگران ) 5 بندی سبز در دسترس بودن بسته
 77 (1116) یوسیتالو(  روکا و 1151باربر ) 1 بندی سبز قصد خرید کاال با بسته

 
 ها یافته -5

آمواری   هوای  یول تحل هوا   یدر این بخ  سعی شده تا ضمن مطالعه سیمای کلی آزموودن 
تشوریح و   ی رگرسیون خطی  گام به گام و سلسوله مراتبوی  ها روشیری کارگ حاصل از به
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(  میزان تبیین شده نگرش مشتری 1گونه که در جدول زیر مشخص است )جدول  همان
بندی سبز با اضافه شدن هر عامل به عوامل بعدی افزای  پیدا کرده اسوت. قورار    به بسته

دهنده مناسب بوودن   نیز نشان 1/1تا  1/5گرفتن آماره دوربین واتسون در بازه میان عدد 
 .استه یاد شدروش رگرسیونی برای بررسی ابرات 

 
 با تحلیلی بر درستی روش رگرسیونیضرایب رگرسیونی  .5جدول 

 در تحلیل اثرات )خالصه مدل(
 

ضریب  ها گام
 همبستگی

ضریب 
 تعیین

ضریب 
تعیین 
 تعدیلی

خطای 
معیار از 
 برآورد

آماره 
دوربین 
 واتسون

 ها کنندهپیش بینی 

پذیری  مسئولیتثابت،  58677 1811113 18594 18591 18987 5
 محیطی ادراکی

پذیری  ثابت، مسئولیت 1846465 18567 18566 18494 1
محیطی ادراکی، 
 اثربخشی ادراکی

پذیری  ثابت، مسئولیت 1847758 18151 18154 18489 9
محیطی ادراکی، 

اثربخشی ادراکی، شدت 
 ادراکی مسایل محیطی

پذیری  مسئولیتثابت،  1847959 18118 18116 18477 4
محیطی ادراکی، 

اثربخشی ادراکی، شدت 
ادراکی از مسایل 
محیطی، محرک 

 اجتماعی
پذیری  ثابت، مسئولیت 1847538 18113 18191 18461 1

محیطی ادراکی، 
اثربخشی ادراکی، شدت 

ادراکی از مسایل 
محیطی، محرک 

 اجتماعی، محرک دولتی
 سبز بندی متغیر وابسته: نگرش مشتریان به بسته

بور اسواس    یوق تحق هوای  یآزموودن  یمای  سو 9د. از ایون رو ابتودا در جودول    شوو تبیین 
و تأهول   یالتدرآمود  تحصو   سون   سویت  همچوون جن  یخاصو  یشوناخت  بووم  یرهایمتغ

 شود. می یدهندگان بررس پاسخ
 

 

 
 تحلیل فرضیات تحقیق -5-1
 )رگرسیون گام به گام(بندی سبز  گانه بر نگرش مشتریان به بسته 5اثر عوامل  -5-1-1
یر را در توأب   اولین عاملی کوه بیشوترین   4های آماری درج شده در جدول  اساس یافتهر ب

پذیری فردی مشتری است  بندی سبز دارد  عامل مسئولیت تغییر نگرش مشتری به بسته
ی دولتوی از  هوا  محورک شووند.   یمو ی بعود وارد مودل   ها گامو پس از آن سایر عوامل در 

ی که آخرین ا گونهبندی سبز برخوردار است؛ به  یر بر نگرش مشتری به بستهتأبین تر کم
 باشد. یممتغیر ورودی به معادله رگرسیون این عامل 

 
 ترتیب ورود عوامل موثر بر نگرش مشتری .4جدول 

 بندی سبز در معادله رگرسیونی به بسته

 

 دهندگان ارایه شده است( ها بر اساس درصد پاسخ )یافته ها یآزمودنسیمای  .3جدول 
 

 تحصیالت درآمد سن جنسیت
 1 زیر دیپلم 51 هزار 961کمتر از  45 جوان 49 زن

سال
میان

 

 
15 

 51 دیپلم 98 هزار 811تا  961بین 
 

 

 مرد

 
17 

 11 فوق دیپلم
میلیون  5تا ر هزا 811بین 

 تومان
 96 لیسانس 93

فوق لیسانس و  51 میلیون 5بیشتر از  6 پیر
 باالتر

6 

 روش متغیرهای حذف شده متغیرهای وارد شده ها گام
 گام به گام ----- پذیری محیطی ادراکی مسئولیت 5
 گام به گام ----- ابربخشی ادراکی از تولید 1
 گام به گام ----- شدت ادراکی از مسایل محیطی 9
 گام به گام ----- ی اجتماعیها محرک 4
 گام به گام ----- ی دولتیها محرک 1

 بندی سبز متغیر وابسته: نگرش مشتریان به بسته
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(  میزان تبیین شده نگرش مشتری 1گونه که در جدول زیر مشخص است )جدول  همان
بندی سبز با اضافه شدن هر عامل به عوامل بعدی افزای  پیدا کرده اسوت. قورار    به بسته

دهنده مناسب بوودن   نیز نشان 1/1تا  1/5گرفتن آماره دوربین واتسون در بازه میان عدد 
 .استه یاد شدروش رگرسیونی برای بررسی ابرات 

 
 با تحلیلی بر درستی روش رگرسیونیضرایب رگرسیونی  .5جدول 

 در تحلیل اثرات )خالصه مدل(
 

ضریب  ها گام
 همبستگی

ضریب 
 تعیین

ضریب 
تعیین 
 تعدیلی

خطای 
معیار از 
 برآورد

آماره 
دوربین 
 واتسون

 ها کنندهپیش بینی 

پذیری  مسئولیتثابت،  58677 1811113 18594 18591 18987 5
 محیطی ادراکی

پذیری  ثابت، مسئولیت 1846465 18567 18566 18494 1
محیطی ادراکی، 
 اثربخشی ادراکی

پذیری  ثابت، مسئولیت 1847758 18151 18154 18489 9
محیطی ادراکی، 

اثربخشی ادراکی، شدت 
 ادراکی مسایل محیطی

پذیری  مسئولیتثابت،  1847959 18118 18116 18477 4
محیطی ادراکی، 

اثربخشی ادراکی، شدت 
ادراکی از مسایل 
محیطی، محرک 

 اجتماعی
پذیری  ثابت، مسئولیت 1847538 18113 18191 18461 1

محیطی ادراکی، 
اثربخشی ادراکی، شدت 

ادراکی از مسایل 
محیطی، محرک 

 اجتماعی، محرک دولتی
 سبز بندی متغیر وابسته: نگرش مشتریان به بسته
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 بندی سبز بندی سبز بر قصدخریدکاال با بسته اثر نگرش مشتریان به بسته -5-1-2
درصود از   51ها حاکی از آن هستند که در حودود   آمده  یافته 7که در جدول  گونه همان

بنودی   بندی سبز به نگرش مشوتری بوه بسوته    تغییرات مربوط به قصد خرید کاال با بسته
است که این مسئله اسوتفاده   181تا  581گردد. آماره دوربین واتسون نیز بین  یمسبز باز 

 کند. یمبر را تایید از روش رگرسیونی برای بررسی این ا
 

 ضرایب رگرسیونی با تحلیلی بر میزان درستی روش .7جدول 
 رگرسیونی در تحلیل اثر )خالصه مدل(

 

ضریب  مدل
 همبستگی

ضریب 
 تعیین

ضریب تعیین 
 تعدیل شده

خطای معیار 
 از برآورد

آماره دوربین 
 واتسون

5 18931 18514 18519 1881815 18594 
 بندی سبز بندی سبز  متغیر وابسته: قصد خرید کاال با بسته مشتری به بستهمتغیر مستقل: نگرش 

 
 ضرایب استاندارد شده و درصد معناداری .8جدول 

 در مورد اثرگذاری نگرش بر قصد خرید
 

 دلم
 

ضرایب  نشدهد ضرایب استاندار
 استاندارد

آماره 
 تی

درصد 
 معناداری

خطای  همبستگی 
 معیار

 بتا

 18111 54867  18591 58391 عوامل بابت
 18111 51881 18931 18199 18111 نگرش

 بندی سبز کاال با بسته یدقصد خرمتغیر وابسته: 
 

باشود  در نتیجوه  نگورش     یمو درصد  1کمتر از  sigدهد که  ون  یمنیز نشان  6جدول 
در واق  یر گذار است. تأببندی سبز  بندی سبز بر قصد خرید کاال با بسته مشتری به بسته

 H1رد و فرضویه   گوذارد(  ینمیر تأب)در این فرض عامل مستقل بر عامل وابسته  H0 فرض
دهود کوه    یمو های ارایه شده در جدول فوق نشان  شود. از طرفی دیگر  یافته یمپذیرفته 

درصود بور قصود خریود کواال بوا        93بندی سبز توانسته به میزان  نگرش مشتری به بسته
 د.بندی سبز موبر باش بسته

ی آماری خاصی هموراه اسوت. بور اسواس     ها استنباطنیز با  8های موجود در جدول  یافته
گانوه در نتیجوه اجورای آزموون      1های مطالعه  درصد معناداری هیچ یک از عوامل  یافته

بنودی سوبز بوه     رگرسیون گام به گام برای سنج  ابر آنان بر نگرش مشتریان به بسوته 
را از معادلوه رگرسویونی خوارج     هوا  آنال برد و ؤی آنان را زیر سگذار ی نبوده که ابرا گونه
 سازد.
 

 ضرایب استاندارد شده و درصد معناداری برای هر یک .6جدول 
 از عوامل موثر در هر گام رگرسیونی

 

ضرایب  ضرایب استاندارد نشده ها گام
استاندارد 

 شده

آماره 
 تی

 معناداری

خطای  همبستگی
 معیار

 بتا

 18111 138387  18166 18814 )عوامل ثابت( 1
 18111 548116 18987 18111 18914 پذیری مسئولیت

 18111 118318  18515 18551 )عوامل ثابت( 2
 18111 558811 18136 18119 18189 پذیری مسئولیت

 18111 38414 18145 18111 18535 اثربخشی
 18111 578798  18518 58675 )عوامل ثابت( 3

 18111 518135 18171 18119 18193 پذیری مسئولیت
 18111 78311 18114 18111 18585 اثربخشی

 18111 88861 18583 18157 18551 شدت ادراکی
 18111 548111  18558 58811 )عوامل ثابت( 4

 18111 38381 18114 18119 18111 پذیری مسئولیت
 18111 78354 18119 18111 18581 اثربخشی

 18111 88486 18589 18157 18555 شدت ادراکی
 18111 48313 18553 18156 18166 عوامل اجتماعی

 18111 518574  18514 58111 )عوامل ثابت( 5
 18111 68636 18191 18119 18116 پذیری مسئولیت

 18111 78865 18537 18111 18511 اثربخشی
 18111 88557 18511 18157 18511 شدت ادراکی

 18111 48839 18554 18156 18164 عوامل اجتماعی
 18118 18783 18175 18111 18185 عوامل دولتی

 بندی سبز متغیر وابسته: نگرش مشتریان به بسته
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 بندی سبز بندی سبز بر قصدخریدکاال با بسته اثر نگرش مشتریان به بسته -5-1-2
درصود از   51ها حاکی از آن هستند که در حودود   آمده  یافته 7که در جدول  گونه همان

بنودی   بندی سبز به نگرش مشوتری بوه بسوته    تغییرات مربوط به قصد خرید کاال با بسته
است که این مسئله اسوتفاده   181تا  581گردد. آماره دوربین واتسون نیز بین  یمسبز باز 

 کند. یمبر را تایید از روش رگرسیونی برای بررسی این ا
 

 ضرایب رگرسیونی با تحلیلی بر میزان درستی روش .7جدول 
 رگرسیونی در تحلیل اثر )خالصه مدل(

 

ضریب  مدل
 همبستگی

ضریب 
 تعیین

ضریب تعیین 
 تعدیل شده

خطای معیار 
 از برآورد

آماره دوربین 
 واتسون

5 18931 18514 18519 1881815 18594 
 بندی سبز بندی سبز  متغیر وابسته: قصد خرید کاال با بسته مشتری به بستهمتغیر مستقل: نگرش 

 
 ضرایب استاندارد شده و درصد معناداری .8جدول 

 در مورد اثرگذاری نگرش بر قصد خرید
 

 دلم
 

ضرایب  نشدهد ضرایب استاندار
 استاندارد

آماره 
 تی

درصد 
 معناداری

خطای  همبستگی 
 معیار

 بتا

 18111 54867  18591 58391 عوامل بابت
 18111 51881 18931 18199 18111 نگرش

 بندی سبز کاال با بسته یدقصد خرمتغیر وابسته: 
 

باشود  در نتیجوه  نگورش     یمو درصد  1کمتر از  sigدهد که  ون  یمنیز نشان  6جدول 
در واق  یر گذار است. تأببندی سبز  بندی سبز بر قصد خرید کاال با بسته مشتری به بسته

 H1رد و فرضویه   گوذارد(  ینمیر تأب)در این فرض عامل مستقل بر عامل وابسته  H0 فرض
دهود کوه    یمو های ارایه شده در جدول فوق نشان  شود. از طرفی دیگر  یافته یمپذیرفته 

درصود بور قصود خریود کواال بوا        93بندی سبز توانسته به میزان  نگرش مشتری به بسته
 د.بندی سبز موبر باش بسته
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معناداری مدل رگرسیونی در جدول بعود نیوز ایون     نماید. درصد یمگری( را تایید  تعدیل
 کند.   یممسئله را تایید 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بین نگرش و قصد خریدکاال "قیمت" گریتعدیل .11جدول 
 )رگرسیون سلسله مراتبی( بندی سبز با بسته
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بررا اسررتفاده از روش رگرسرریون  گررری متغیرهررا  بررسرری نقررش تعرردیل  -5-1-3
 مراتبی سلسله

گری متغیرهوای قیموت و سوطح دسترسوی  ابتودا بایود بوه         پی  از بررسی نق  تعدیل
گر  وابسته و مستقل پرداخته شود؛ زیورا   بررسی میزان همبستگی میان متغیرهای تعدیل

 هوا  آنگری کند کوه بوا    تواند رابطه میان دو متغیر را تعدیل یماز نگرش منطقی متغیری 
دارد  تموامی متغیرهوا بوا     یمو بیوان   3گونه که جودول شوماره    ارتباط داشته باشد. همان

شورط   توانود پوی    یمو که این مسئله  اند داشتهی دیگر به درصدهای متفاوت همبستگی 
 را محقق سازد. گر در این تحقیق گری متغیرهای تعدیل بررسی نق  تعدیل

 
 بررسی همبستگی میان متغیرهای مستقل، تعدیل گر و وابسته .9جدول 

 

سطح  قیمت نگرش 
 دسترسی

قصد 
 خرید

 18931 18915 18111 5 همبستگی پیرسونی نگرش
 18111 18111 18111  )دو طرفه(درصد معناداری 
 5919 5919 5919 5919 تعداد

 18144 18537 5 18111 همبستگی پیرسونی قیمت
 18111 18111  18111 درصد معناداری )دو طرفه(

 5919 5919 5919 5919 تعداد
سطح 
 دسترسی

 18143 5 18537 18915 همبستگی پیرسونی
 درصد معناداری 

 )دو طرفه(
18111 18111  18111 

 5919 5919 5919 5919 تعداد
 5 18143 18144 18931 همبستگی پیرسونی قصد خرید

  18111 18111 18111 )دو طرفه(درصد معناداری 
 5919 5919 5919 5919 تعداد

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

 بندی سبز بسته
گر قیمت و تعامل میان  مشخص است  با ورود متغیر تعدیل 51همان گونه که در جدول 

شده به میزان  بندی سبز درصد ضریب تعیین تعدیل این متغیر با نگرش مشتری به بسته
گوری قیموت )البتوه نقو  ضوعیف       یابد که این مسئله نق  تعدیل یم( افزای  155/1)
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معناداری مدل رگرسیونی در جدول بعود نیوز ایون     نماید. درصد یمگری( را تایید  تعدیل
 کند.   یممسئله را تایید 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بین نگرش و قصد خریدکاال "قیمت" گریتعدیل .11جدول 
 )رگرسیون سلسله مراتبی( بندی سبز با بسته
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 گیری بحث و نتیجه -6
شوود و انتظوار    یمو در نظر گرفته  ها شرکتهای اساسی که برای  امروزه ی ی از مسئولیت

هوای   رود  مسوئولیت اجتمواعی اسوت. مسوئولیت     یها م آنپاسخگویی مناسب نسبت به 
زیسوت بشور و آینوده زنودگی آن      نسبت به محویط  ها شرکتکند که  یماجتماعی ایجا  

زیسوت   حساس باشد و مسئولیت پیامود تولیود و مصور  محصووالت خوود را در محویط      
  تغییور در  انود  برداشوته در  ند ساله اخیر  ها شرکتی اساسی که ها گامبپذیرند. ی ی از 

ی ا گونوه وده؛ به بندی ب بندی کاالها و استفاده از مواد مناسب یا تغییر در نحوه بسته بسته
بندی سبز به عنوان  زیست وارد کند. طراحی و تولید بسته ین آسیب را به محیطتر کمکه 

یی هوا  شورکت  ون و  را برای آن دسته از  ی ی از اجزاء اصلی محصول سبز ضرورتی بی
ی ذینف  خود در پی کسب مزیتی رقابتی در ها گروهآفرینی برای  است که عالوه بر ارزش

کنندگان  ه نگرشوی نسوبت بوه ایون      پرتحول امروزی هستند. اما این ه مصر بازارهای 
کن اش شود. نگرش مشتریان بوه   ها آنها دارند  باید در عوامل موبر بر نگرش  بندی بسته

بوه  یر عوامول متعوددی اسوت کوه در صوورتی کوه       تأبها خود تحت  بندی این گونه بسته
توانود مشوتریان را    یمگذار مدیریت شود  یرتأبی ها گروهو سایر  ها شرکتی توسط درست

آفرینوی بورای    بندی سوق دهود و موجوب ارزش   به سمت خرید کاالها با این نوع از بسته
ی ذینف  شود. این مسئله در فضای داخلی همگام با رو بوه وخاموت نهوادن    ها گروهتمام 

توانود راه وار مناسوبی بورای جلووگیری از بوروز        یمو زیسوت در کشوور    وضعیت محویط 
 ی محیطی باشد.ها بحران

با توجه به اهمیت مسئله یاد شده  تحقیق حاضر با هد  بررسی عوامل موبر بور نگورش   
بنودی سوبز    یر این نگرش بر قصد خرید کواال بوا بسوته   تأببندی سبز و  مشتریان به بسته

انجام شد. نتایج تحقیق  در بخ  بررسی عوامل موبر بر نگرش مشتریان از طریوق روش  
عامول موورد بررسوی  نشوان داد      1گوذاری هور    یرتأبگام عالوه بر تایید  گام بهرگرسیون 
پوذیری محیطوی مشوتری بواز      یر از میان ایون عوامول بوه عامول مسوئولیت     تأببیشترین 

گردد. در واق   هر  ه مشتری بیشتر خود را نسبت به محیط مسئول بدانود  نگورش    یم
رد. از ایون یافتوه  ایون نتیجوه قابول      بندی سبز پیدا خواهود کو   ی نسبت به بستهتر مثبت

زیست و این که وی خوود را   برداشت است که احساس مسئولیت مشتری در قبال محیط
شود توا   یمزیست بداند باعث  گیرانه برای حفاظت از محیط متعهد به انجام اقداماتی پی 

ردن حلوی مووبر بورای کوم کو      های سبز به عنووان راه  بندی ی به بستهتر مثبتوی با نگاه 

کراال برا    خریرد  گری سطح دسترسی در میان نگرش و قصرد  نقش تعدیل -5-1-3-2
 بندی سبز بسته
گر سوطح دسترسوی بوه     مشخص است با ورود متغیر تعدیل 55گونه که در جدول  همان
بنودی سوبز درصود     بندی سبز و تعامل میان این متغیر با نگرش مشتری بوه بسوته   بسته

یابود. اموا از آنجوایی کوه درصود       یم( افزای  18111شده به میزان ) ضریب تعیین تعدیل
 شود.   ینمگری این متغیر قبول  دیلباشد  نق  تع یمبیشتر  11/1معناداری از عدد 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 میان نگرش و قصد خرید "سطح دسترسی"گری تعدیل .11جدول 
 بندی سبز )سلسله مراتبی( کاال با بسته
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 گیری بحث و نتیجه -6
شوود و انتظوار    یمو در نظر گرفته  ها شرکتهای اساسی که برای  امروزه ی ی از مسئولیت

هوای   رود  مسوئولیت اجتمواعی اسوت. مسوئولیت     یها م آنپاسخگویی مناسب نسبت به 
زیسوت بشور و آینوده زنودگی آن      نسبت به محویط  ها شرکتکند که  یماجتماعی ایجا  

زیسوت   حساس باشد و مسئولیت پیامود تولیود و مصور  محصووالت خوود را در محویط      
  تغییور در  انود  برداشوته در  ند ساله اخیر  ها شرکتی اساسی که ها گامبپذیرند. ی ی از 

ی ا گونوه وده؛ به بندی ب بندی کاالها و استفاده از مواد مناسب یا تغییر در نحوه بسته بسته
بندی سبز به عنوان  زیست وارد کند. طراحی و تولید بسته ین آسیب را به محیطتر کمکه 

یی هوا  شورکت  ون و  را برای آن دسته از  ی ی از اجزاء اصلی محصول سبز ضرورتی بی
ی ذینف  خود در پی کسب مزیتی رقابتی در ها گروهآفرینی برای  است که عالوه بر ارزش

کنندگان  ه نگرشوی نسوبت بوه ایون      پرتحول امروزی هستند. اما این ه مصر بازارهای 
کن اش شود. نگرش مشتریان بوه   ها آنها دارند  باید در عوامل موبر بر نگرش  بندی بسته

بوه  یر عوامول متعوددی اسوت کوه در صوورتی کوه       تأبها خود تحت  بندی این گونه بسته
توانود مشوتریان را    یمگذار مدیریت شود  یرتأبی ها گروهو سایر  ها شرکتی توسط درست

آفرینوی بورای    بندی سوق دهود و موجوب ارزش   به سمت خرید کاالها با این نوع از بسته
ی ذینف  شود. این مسئله در فضای داخلی همگام با رو بوه وخاموت نهوادن    ها گروهتمام 

توانود راه وار مناسوبی بورای جلووگیری از بوروز        یمو زیسوت در کشوور    وضعیت محویط 
 ی محیطی باشد.ها بحران

با توجه به اهمیت مسئله یاد شده  تحقیق حاضر با هد  بررسی عوامل موبر بور نگورش   
بنودی سوبز    یر این نگرش بر قصد خرید کواال بوا بسوته   تأببندی سبز و  مشتریان به بسته

انجام شد. نتایج تحقیق  در بخ  بررسی عوامل موبر بر نگرش مشتریان از طریوق روش  
عامول موورد بررسوی  نشوان داد      1گوذاری هور    یرتأبگام عالوه بر تایید  گام بهرگرسیون 
پوذیری محیطوی مشوتری بواز      یر از میان ایون عوامول بوه عامول مسوئولیت     تأببیشترین 

گردد. در واق   هر  ه مشتری بیشتر خود را نسبت به محیط مسئول بدانود  نگورش    یم
رد. از ایون یافتوه  ایون نتیجوه قابول      بندی سبز پیدا خواهود کو   ی نسبت به بستهتر مثبت

زیست و این که وی خوود را   برداشت است که احساس مسئولیت مشتری در قبال محیط
شود توا   یمزیست بداند باعث  گیرانه برای حفاظت از محیط متعهد به انجام اقداماتی پی 

ردن حلوی مووبر بورای کوم کو      های سبز به عنووان راه  بندی ی به بستهتر مثبتوی با نگاه 
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ه گری متغیور قیموت( بوا یافتو     های این بخ  از تحقیق )در مورد تعدیل پیدا نماید. یافته
های تحقیقوات   ( مشابهت داشته و با یافته5333( و تاگرسن )5338الرسن ) تحقیقات بچ

 ( متفاوت است.1116( و لی )1116یوسیتالو ) یوکا و
استان کشور صوورت   1ی در ا گستردهاساس نتایج حاصل از این پهوه  که در سطح ر ب

رسوانی   شوود توا در فراینود اطوالع     یمو شوود. اوالً پیشونهاد    یمگرفت  اقداماتی پیشنهاد 
بنودی   بسوته  به مشتریان )از طریق بخ  روابط عمومی  تبلیغوات و ...( تفواوت   ها شرکت

ها توضیح داده شوود )موثالً عالمتوی خواص بورای ایون امور روی         بندی سبز با سایر بسته
پذیری بیشتری نسبت بوه   بندی قرار داده شود( تا بدین ترتیب کسانی که مسئولیت بسته
زیست دارند  این مسئله را در خرید خود لحاک کنند. ن ته مهم در ایون اقودام آن    محیط

بنودی و بوه    پوذیری بخو    مشتریان خود را از نظر میوزان مسوئولیت    ها شرکتاست که 
تواند شامل فعواالن و اندیشومندان    یمی اصلی این پیام را ارسال کنند. این گروه ها گروه

... زیسوتی و  ی محویط ها حوزهی مردم نهاد فعال در ها سازمانزیست  اعضای  حوزه محیط
ی اجتماعی ها محرکباشد. این مسئله  با توجه به نتیجه دیگر تحقیق که در آن بر نق  

بندی سبز تاکید شده بوود  مطورح    بر نگرش مشتریان به بسته ها آنگذاری  یرتأبو قدرت 
بوه شودت بوه مشو الت      هوا  شورکت شوود در تبلیغوات    یمشده است. دوم آن ه پیشنهاد 

ویهه با ارایه آمارهوایی در ایون زمینوه( و بور ایون ن توه        زیست در کشور اشاره )به محیط
مانودهای   هوا توا  وه انودازه از پوس      بنودی  تاکید شود که در صورت خرید این گونه بسته

زیست کم خواهود شود و  گونوه جانوداران گونواگون اعوم از گیاهوان          آالینده در محیط
 ها انسانمسئله  ه نفعی برای جانواران و ... از این مسئله منتف  خواهند شد و البته این 

...( خواهد داشت. این مسوئله عوالوه بور آگواه     تر و یزهپاک)همچون هوای پاک  مناب  آبی 
نمودن مشتری نسبت به شدت مسایل محیطوی زیسوتی  ابربخشوی ادراکوی مشوتری از      

بنودی سوبز بهبوود     نماید و نگورش وی را بوه بسوته    یمبندی سبز را مشخص  تولید بسته
ی جمعوی تحوت اختیوار    هوا  رسانهتواند با استفاده از  یمید. سوم آن ه دولت خواهد بخش

رسوانی بیشوتر در ارتبواط بوا      ی تح می(  عالوه بر آگاهیها روشخود )و عدم استفاده از 
هوای   بنودی  بندی سبز به مشتریان  با ارایه ابزارهای تشویقی در تولیود بسوته   فواید بسته

ز مالیوات و یوا ارایوه برخوی تسوهیالت تولیود( بوه        سبز )مثالً کم کردن درصود انودکی ا  
را  هوا  آنکه خود به نوعی مشتری این بازار نیز هستند  نگورش   ها آنو مدیران  ها شرکت

توانود بوا حمایوت از     یمو بندی سبز تغییر دهد. از سووی دیگور  دولوت     نیز به تولید بسته

( و 1116های این بخ  بوا نتوایج تحقیقوات لوی )     یافته زیستی بنگرد. های محیط یبآس
یر را بوه خوود   توأب ی اجتمواعی بواالترین   هوا  محرک( که در آن 5931حمدی و دیگران )

عامول موورد    1از میوان  ه   متفاوت است. از طر  دیگر مشخص شد کو اند دادهاختصاص 
ین ابر تر کمی دولتی ها محرکبندی سبز  عامل  هآزمون در تغییر نگرش مشتریان به بست
یر توأب دهود نگورش مشوتریان  نودان تحوت       یمو را دارا بود. در واق  این مسوئله نشوان   

تواند معلوول   یمهای دولتی نیست. این مسئله  یهتوصشده و حتی  ها  قوانین وض  یتفعال
ی عمل وردی  هوا  حوزهو نارضایتی مردم از عمل رد دولت در سایر  ها دادهآوری  زمان جم 

ی دولتوی  توجوه  نودانی    ها برنامهاعتمادی به  باشد زیرا در این شرایط مردم به دلیل بی
ها و پیشنهادات دولتوی در ایون زمینوه نخواهنود      یهتوصهای سبز و به ویهه  بندی به بسته

توان در پهوهشی دیگر مورد بررسی قرار داد  اموا بوه نظور     یماگر ه  این موضوع را  .کرد
  ابور  هوا  حوزهرسد در صورت جلب توجه مردم توسط دولت و بهبود عمل رد در سایر  یم

( توا  1151های این بخ  با یافته تحقیقات موی و دیگوران )   این عامل افزای  یابد. یافته
ها در مورد ابر نگرش بر قصود خریود    های حاصل از آزمون داده حدی متفاوت است. یافته

بندی سبز توانسته بر قصد خریود وی   نگرش مشتری به بستهدهنده آن بود که  نیز نشان
( و لی 1116(  یوکا و یوسیتالو )1151ها با نتایج تحقیق باربر ) گذار باشد. این یافته یرتأب
یول تاییود   بوه دل تواند  یم( مشابهت دارد. البته باید عنوان نمود که این ابرگذاری 1116)

غییرات متفاوتی شود زیرا که بر اسواس  خوش تتگری متغیر قیمت دس شدن نق  تعدیل
بندی قیمت کاالی نهوایی افوزای  یابود      های تحقیق اگر به تناسب سبز بودن بسته یافته

بندی سبز  سبب قصود خریود کواال بوا      صر  مثبت بودن نگرش مشتری نسبت به بسته
بز بندی سبز را نخواهد شد. در واق   نتیجه مهم آن است که نبایود آنقودر روی سو    بسته

غیرمنطقی باال بورد و   به صورتبندی هزینه شود که قیمت نهایی محصول را  بودن بسته
بدین ترتیب فروش آن را تنزل بخشد. این مسئله در مورد سوطح دسترسوی بوه کواال بوا      

بنودی سوبز در    بندی سبز تایید نشده است؛ به عبوارتی  حتوی اگور کواال بوا بسوته       بسته
هوا مثبوت    بندی اگر نگرش مشتری به این گونه بستهدسترس مشتری قرار نداشته باشد  

دهود توا    یمو هوا  تورجیح    بندی رغم در دسترس نبودن این گونه بسته باشد  مشتری علی
بندی سبز را بیابد و خرید کند؛ البته این یافته نباید این گونه اسوتنباط   کاالهایی با بسته

بوه محصووالتی بوا     نیوازی بوه بواالبردن سوطح دسترسوی مشوتریان       هوا  شرکتشود که 
ها را در بوازار   بندی بندی سبز نداشته و این مش ل مشتری است که این گونه بسته بسته
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ه گری متغیور قیموت( بوا یافتو     های این بخ  از تحقیق )در مورد تعدیل پیدا نماید. یافته
های تحقیقوات   ( مشابهت داشته و با یافته5333( و تاگرسن )5338الرسن ) تحقیقات بچ

 ( متفاوت است.1116( و لی )1116یوسیتالو ) یوکا و
استان کشور صوورت   1ی در ا گستردهاساس نتایج حاصل از این پهوه  که در سطح ر ب

رسوانی   شوود توا در فراینود اطوالع     یمو شوود. اوالً پیشونهاد    یمگرفت  اقداماتی پیشنهاد 
بنودی   بسوته  به مشتریان )از طریق بخ  روابط عمومی  تبلیغوات و ...( تفواوت   ها شرکت

ها توضیح داده شوود )موثالً عالمتوی خواص بورای ایون امور روی         بندی سبز با سایر بسته
پذیری بیشتری نسبت بوه   بندی قرار داده شود( تا بدین ترتیب کسانی که مسئولیت بسته
زیست دارند  این مسئله را در خرید خود لحاک کنند. ن ته مهم در ایون اقودام آن    محیط

بنودی و بوه    پوذیری بخو    مشتریان خود را از نظر میوزان مسوئولیت    ها شرکتاست که 
تواند شامل فعواالن و اندیشومندان    یمی اصلی این پیام را ارسال کنند. این گروه ها گروه

... زیسوتی و  ی محویط ها حوزهی مردم نهاد فعال در ها سازمانزیست  اعضای  حوزه محیط
ی اجتماعی ها محرکباشد. این مسئله  با توجه به نتیجه دیگر تحقیق که در آن بر نق  

بندی سبز تاکید شده بوود  مطورح    بر نگرش مشتریان به بسته ها آنگذاری  یرتأبو قدرت 
بوه شودت بوه مشو الت      هوا  شورکت شوود در تبلیغوات    یمشده است. دوم آن ه پیشنهاد 

ویهه با ارایه آمارهوایی در ایون زمینوه( و بور ایون ن توه        زیست در کشور اشاره )به محیط
مانودهای   هوا توا  وه انودازه از پوس      بنودی  تاکید شود که در صورت خرید این گونه بسته

زیست کم خواهود شود و  گونوه جانوداران گونواگون اعوم از گیاهوان          آالینده در محیط
 ها انسانمسئله  ه نفعی برای جانواران و ... از این مسئله منتف  خواهند شد و البته این 

...( خواهد داشت. این مسوئله عوالوه بور آگواه     تر و یزهپاک)همچون هوای پاک  مناب  آبی 
نمودن مشتری نسبت به شدت مسایل محیطوی زیسوتی  ابربخشوی ادراکوی مشوتری از      

بنودی سوبز بهبوود     نماید و نگورش وی را بوه بسوته    یمبندی سبز را مشخص  تولید بسته
ی جمعوی تحوت اختیوار    هوا  رسانهتواند با استفاده از  یمید. سوم آن ه دولت خواهد بخش

رسوانی بیشوتر در ارتبواط بوا      ی تح می(  عالوه بر آگاهیها روشخود )و عدم استفاده از 
هوای   بنودی  بندی سبز به مشتریان  با ارایه ابزارهای تشویقی در تولیود بسوته   فواید بسته

ز مالیوات و یوا ارایوه برخوی تسوهیالت تولیود( بوه        سبز )مثالً کم کردن درصود انودکی ا  
را  هوا  آنکه خود به نوعی مشتری این بازار نیز هستند  نگورش   ها آنو مدیران  ها شرکت

توانود بوا حمایوت از     یمو بندی سبز تغییر دهد. از سووی دیگور  دولوت     نیز به تولید بسته
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هوای   های سبز کمپین دیبن زیستی که برای تولیدات سبز و به ویهه بسته ی محیطها گروه
ی هوا  محورک گونوه   اندازند  بور ابرگوذاری ایون    یمی اجتماعی به راه ها رسانهمتنوعی در 

ی در این ارتبواط بوازی کنود.  هوارمین     تر فعاالنهاجتماعی بیافزاید و بدین ترتیب نق  
شوود. در ایون    یمو بندی سبز مربوط  گذاری برای کاالها با بسته پیشنهاد به مسئله قیمت

یل حساسیت مشتری به افزای  قیموت کاالهوا در شورایط اقتصوادی اموروز      به دلتباط ار
شود آستانه تحمل افزای  قیمت برای مشتری در قبال فروش کاال بوا   یمکشور پیشنهاد 

 هوا  شرکتبندی سبز مشخص شود و تا حدی این میزان از سبز بودن در دستور کار  بسته
رسود در صوورتی کوه     یمقی افزای  ندهد. به نظر قرار گیرد که قیمت را به طرز غیرمنط

پل وانی   بوه صوورت  بنودی )کوه    بتوانند از روش افوزای  پل وانی قیموت بسوته     ها شرکت
های بیشتری از سبز بودن را در خود لحاک کند( برای محصووالت خوود اسوتفاده     یهگیو

نودی  ب گری قیمت در رابطه میان نگرش مشتری بوه بسوته   کنند  این مسئله نق  تعدیل
 کند.   سبز و خرید آن را بهتر مدیریت می

ی هوا  روششوود توا عوالوه بور اسوتفاده از        یمو در ارتباط با تحقیقات آینده نیز پیشونهاد  
هوای سوبز و سوایر     بنودی  آزمایشی جهت مقایسه  میزان ترجیح مشتریان در قبال بسوته 

هوای   یهگوی وبنودی و اهمیوت آن در کنوار سوایر      ها  ویهگی سبز بوودن بسوته   بندی بسته
بنودی   یر آن در انتخوا  یوک بسوته   توأب بندی )اعم از زیبایی و دوام( بررسی شود و  بسته

هوای   یهگوی وتور   یوق دقشوود بوا بررسوی     یمو خاص آزموده شود. از سوی دیگر  پیشنهاد 
بنودی مشوتریان و تعیوین     شناختی و رفتواری مشوتریان  شورایط الزم بورای خوشوه      بوم

فراهم گردد. پیشنهاد دیگر به محققان آتی آن است که ابور  بازارهای هد  در این حوزه 
بندی در کنار سایر عوامل آمیخته بازاریابی سبز بررسی شود و اولویوت و   سبز بودن بسته

 جایگاه آن در خرید مشتری مشخص شود.
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