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Abstract
The purpose of this paper is to identify, analyze and rank the barriers to purchase intention
and consumption of foods (healthy, natural and organic) among consumers. To achieve this
goal, Delphi qualitative method was used to identify green buying barriers indicators and for
analysis, ranking, relationship building and model presentation, interpretive structural
modeling (ISM) and MICMAC method were used. The data were collected using green
marketing literature, interviews and three rounds of Delphi method in a 10-person panel of
individuals with green marketing knowledge, food knowledge and non-probability.
Structural modeling was performed with the participation of 12 experts, and the research
findings were modeled on 6 main barriers and 49 indicators at five levels. The findings
revealed that demographic (income, low education. family size, generation), cognitivemotivational (lack of knowledge and awareness of healthy and environmental), contextual
(high price lack of diversity, Inaccessibility, advertise, lack of effective control rules and
regulations), cultural (individualism, myopia, unreliability) social (norms, reference groups,
lack of social responsibility), and behavioral (nutrition patterns, dietary habits, justification
of non-green purchase, indifference, neglect) The most important barriers manufacturers and
suppliers can address. This research helps the policy-makers and marketing decision makers
understand consumer behavior based on the obtained categories.
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چکيده
هدف این مقاله شناسایی ،تحلیل و رتبهبندی موانع قصد خرید سبز و مصرف مواد غذایی (سالم ،طبیعی و ارگانیک) در میان
مصرفکنندگان است .برای تحقق این هدف از روش کیفی دلفی جهت شناسایی شاخصهای موانع خرید سبز و برای تحلیل،
رتبهبندی ،ایجاد رابطه و ارائه مدل ،روش مدلسازی ساختاری تفسیری و روش تحلیل اثر متقابل استفاده شده است .دادهها با
استفاده از ادبیات بازاریابی سبز ،مصاحبه و سه دور روش دلفی و در پانل  10نفره افراد با دانش بازاریابی سبز ،دانش مواد
غذایی و بهصورت غیراحتمالی جمعآوری گردید .مدلسازی ساختاری با مشارکت  12نفر از خبرگان انجام و یافتههای پژوهش
درقالب  6مانع اصلی و  49شاخص و در پنج سطح مدلسازی شد .یافتههای پژوهش نشان میدهد که متغیرهای
جمعیتشناختی (درآمد ،تحصیالت پایین ،اندازه خانوار ،نسل) ،شناختی /انگیزشی (عدم دانش و آگاهی از سالمتی و
محیطزیستی) ،زمینهای (قیمت باال ،عدم تنوع ،عدم دسترسی ،تبلیغات ،نبود قوانین و مقررات کارآمد نظارتی) ،فرهنگی
(فردگرایی ،نزدیکبینی ،عدم اطمینان) ،اجتماعی (هنجارها ،گروههای مرجع ،عدم مسئولیتپذیری اجتماعی) و رفتاری
(الگوهای تغذیه ،عادات غذایی ،توجیه خرید غیرسبز ،بیتفاوتی ،بیتوجهی) مهمترین موانعی هستند که تولیدکنندگان و
عرضهکنندگان میتوانند بدان توجه نمایند .این پژوهش به سیاستگذاران و تصمیمگیران بازاریابی در فهم رفتار مصرفکننده
با توجه به سطحبندی بهدستآمده کمک میکند.
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 .1مقدمه
در طی دو دهه گذشته توجه به مسائل محیطزیستی و سالمتی و نگرانیهای مربوط به آن در بین مصرفکنندگان
افزایش یافته است .همانگونهکه آگاهی مصرفکنندگان در مورد مسائل درگیر محیطزیستی ،افزایش گازهای
گلخانهای ،گرمایش زمین ،تغییرات اقلیمی ،انقراض گونههای جانوری و مسائل درگیر سالمتی بیماری جنون گاوی،
آنفلوانزای مرغی ،سرطان افزایش یافته ،نگرانی آنها در مورد سالمتی محیطزیست ،کیفیت غذا افزایش مییابد؛
آنها اهمیت بیشتری به خرید محصوالت غذایی میدهند که دارای استانداردهای رفاهی ،حاوی مقدار کمتری
سموم دفع آفات ،بدون مواد افزودنی مصنوعی و یا شیمیایی هستند ،برای کره زمین بهتر هستند ،دارای بستهبندی
کمتر بوده و با استفاده از منابع پایدار تولید میشوند .نظرسنجیها نشان میدهد که  83درصد افراد در مورد
محیطزیست نگران هستند ( ،)Gordon & Pohl, 2011در این میان بازار مواد غذایی سبز (سالم ،طبیعی ،ارگانیک)
طی چند دهه گذشته رشد چشمگیری داشته است .از نظر بازار محصوالت ارگانیک آمریکا با  ،45.2آلمان با  11.3و
فرانسه با  8.9میلیارد دالر بیشترین بازار مصرف را دارا میباشند و درآمد حاصل از این محصوالت در سطح دنیا
روبهرشد بوده و از  17.9میلیارد دالر در سال  2000به  97میلیارد دالر در سال  2017رسیده است ( & Willer
 )Lernoud, 2019و مطابق گزارش انجمن مصرفکنندگان ارگانیک1پیشبینی میشود میزان فروش آن تا سال
 2025به میزان  376میلیارد دالر برسد .در همین دوره ،مصرف سرانه ارگانیک در جهان  12.8دالر بوده که
بیشترین آن در کشورهای سوئیس  ،325دانمارک  ،315سوئد  268دالر میباشد ،این ارقام نشان میدهند که میزان
خرید و تعداد تولیدکنندگان ،خردهفروشیها و سوپرمارکتها ،رستورانها و مصرفکنندگان سبز نسبت به سالهای
قبل افزایش داشته است ( .)Willer & Lernoud, 2019مصرف سرانه در ایران نامشخص است ،لیکن با توجه به
مصرف متوسط سرانه و جمعیت  83میلیونی ،دارای بازار بالقوه یک میلیارد دالری بوده که با احتساب تقاضا برای
محصوالت سالم ،طبیعی ،محلی و سنتی ،مقدار این بازار قابل مالحظه است .در طی همین دوره مطابق با گزارش
مرکز آمار ایران ،متوسط سرانه هزینه خوراک هر ایرانی در سال  1397با احتساب  9/4میلیون تومان برابر با 750
دالر می باشد و سهم مصرف سرانه ارگانیک نسبت به هزینه خوراک در ایران حدود 1.7درصد میباشد که
نشاندهنده سهم پایین مواد غذایی ارگانیک در سبد غذایی هر ایرانی است.
2
مطابق گزارش سال  2018فدراسیون بینالمللی جنبش (محصوالت) کشاورزی ارگانیک ،رفتار مصرفکنندده در
کشورها و مناطق مختلف متفاوت است و عمده محرک خرید مواد غذایی و نوشیدنی ارگانیک سالمتی ،نگرانیهای
محیطزیستی ،ایمنی و کیفیت غذایی است .در آمریکا حدود  68درصد مصرفکننددگان مدواد غدذایی فاقدد سدموم،
علفکشها ،کودهای شیمیایی ،هورمونها و مهندسی ژنیتکدی را تدرجیح مدیدهندد و برخدی از مصدرفکننددگان
مهمترین عامل را تأثیرات بر محیطزیست اعالم کردند .در مطالعهای در بین مصرفکنندگان آلمانی ،آنها بدر ایدن
باور بودند که محصوالت کشاورزی ارگانیدک باعدآ آلدودگی زیسدتمحیطدی نمدیشدود ( Willer & Lernoud,
)2018؛ همچنین در مطالعهای در فرانسه  58درصد مصرفکنندگان دلیل خرید این نوع محصوالت را تدأثیر کمتدر
بر محیطزیست میدانستند ( .)Willer & Lernoud, 2018در بیشتر کشورها ،مهمترین عامدل مدوثر بدر خریدد و
مصرف مواد غذایی ارگانیک ،ایمنی و کیفیت غذا اعالم شده است؛ مصرفکنندگان چینی ،تجربه بیماریهای فراگیر
سارس و آنفلوانزای پرندگان ،باعآ افزایش آگاهی آنها نسبت به مسئله سالمت و تغذیه گردیده اسدت ( (Willer
1 Organic Consumers Association
2 International Federation of Organic Agriculture Movements
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 .& Lernoud, 2018اگرچه محرکهای مختلفی در تمایل به خرید مواد غذایی سبز در کشدورهای مختلدف تدأثیر
دارد؛ نوع زندگی در شهرها و داشتن درآمد قابدل توجده و سدلیقه زنددگی بدر خریدد آنهدا تدأثیر دارد ( & Willer
 .)Lernoud, 2019پیمایش انجامشده در بین افراد خانهدار آمریکا نشان میدهد که والدین جدوان ( 34-18سدال)
بیشترین گروه خریداران مواد غذایی ارگانیک میباشند (.)Willer & Lernoud, 2017
میزان مصرف مواد غذایی ارگانیک در ایران نامشخص است و مطابق گزارش نشدریه انجمدن ایمندی-زیسدتی
غذایی ،میزان مصرف مواد غذایی در ایران حدود  300میلیون تن برآورد میشود که از این میزان حدود  200میلیون
تن وارداتی و مابقی تولید داخلی میباشدد ) .(Tavalaei, 2016در همدین حدال بدا توجده بده تولیدد محددود ایدن
محصوالت ،تقاضا و مصرف داخلی محدود و  95درصد آن صادر میشود ( Kledal, Mahmoudi & Damghani,
 .) 2012; Yadav & Pathak, 2016; Kumar, Manrai & Manrai, 2017علیرغم افزایش آگاهی و نگراندی
نسبت به مسایل محیطزیستی و بیماریهای حاصل از خرید و مصرف مواد غدذایی معمدولی ،فدرآوریهدا ،مصدرف
کودهای شیمیایی ،تمایل به خرید سبز در بدین مصدرف کننددگان در سدطح پدایینی بدوده و نسدبت بده کشدورهای
توسعهیافته و روبدهرشدد کمتدر اسدت ( .)Hsu, Chang & Yansritakul, 2017; Joshi & Rahman, 2015در
سطح جهانی ،مطالعات انجامشده محدود و یافتهها متناقضاند .این تنداقض را مدیتدوان در زمیندههدای فرهنگدی،
جمعیت شناختی ،جغرافیایی اقتصادی و زمان خاص مرتبط دانست .به دلیل پیچیدگی رفتار خرید سبز مصرفکنندده،
تعمیم این نتایج به مصرف کننده ایرانی معنادار نخواهد بود .با توجه به بازار نوظهور محصوالت سبز و روند روبهرشد
تقاضای محصوالت غذایی سبز در کشورهای توسعه یافته ،میزان تقاضا در کشدورهای آسدیایی و ازجملده ایدران در
مقایسه با این کشورها پایین میباشد .همچنین روند رو به افزایش بیماریها ،مسائل محدیطزیسدتی ایجداد شدده و
هزینههای ناشی از کاهش بیماریها و مسائل زیست محیطی ضرورت توجه به شناخت موانع تاثیرگذار بر تمایل به
خرید سبز را ضروری مینماید .اگرچه در سالهای اخیدر پدژوهشهدای زیدادی در کشدور در زمینده رفتدار خریدد و
همچنین تمایل ب ه خرید سبز انجام شده است ،اما کمتر به موانع خرید سبز در حوزه مواد غذایی پرداخته شده است.
با توجه به ضرورت مصرف سبز ،این پژوهش در سطح کالن با توجه به اهمیت توسعه مواد غذایی بدا ایمندی بداال،
کیفیت مناسب ،بههمراه ایجاد اشتغال در روستاها و درآمد پایدار جهت جلوگیری از مهداجرت بده شدهرها از طریدق
سیاستگذاری ،برنامهریزی و تدوین قوانین و مقررات حمایتی و نظارتی است ،موردتوجه دولدت و حکمراندان اسدت
(.)Iran Organic Assosiation, 2018

در سطح میانه اهمت شناخت موانع خرید سبز مواد غذایی در رفتار مصرفکنندده و تددوین اسدتراتژی آمیختده
بازاریابی در جهت کداهش و برطدرفکدردن مواندع خریدد مصدرفکنندده در سدطح شدرکتهدای صدنایع غدذایی،
عرضهکنندگان و بازاریابان است ( )Deshwal, 2012و در سطح خرد که شدامل مصدرفکننددگان اسدت ،اهمیدت
شناخت برنامههای بازاریابی و محصوالت عرضهشده و فراهمشددن فضدایی بدرای ترغیدب بده خریدد سدبز اسدت
( .)Peattie, 2010در این پژوهش ،برای شناسایی موانع موجود تاثیرگذار بر قصد خرید سبز از مرور پدژوهشهدای
انجام شده پیشین ،انجام مصاحبه عمیق با خبرگان و برای بهدستآوردن اجماع تدوافقی کارشناسدان از روش دلفدی
استفاده شده است .بهمنظور تجزیهوتحلیل تعامالت میان موانع قصد خرید سبز ،روش مدلسازی ساختاری تفسدیری
استفاده گردید .این پژوهش بهدنبال پاسخگویی به این سوالها است که چه موانع و شاخصهایی ،مانع خریدد سدبز
میشوند؟ ارتباط بین این موانع چگونه است؟ و اولویتبندی این موانع به چه صورت است؟
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 .2مبانی نظري و پيشينه پژوهش
موانع خرید سبز مواد غذایی دربرگیرنده مجموعه عواملی است که بهنحوی بر رفتار خرید سبز تأثیر داشته و مانع
خرید و یا محدودکردن آن میشود .این موانع در بین مصرفکنندگان یکسان نمیباشد و براساس هر کشور متفاوت
میباشد ( .)Thøgersen, 2010با این حال ،تفاوتها نه تنها به دلیل ترجیحات مصرفکننده یا جنبههایی است
که آنها را به خرید متمایل میکند ،بلکه موانعی است که مانع رفتار خریدشان میشود .عمده مطالعات انجامشده
براساس مدلهای رفتار برنامهریزیشده ( ،)Ajzen, 1985نظریههای اجتماعی فعالیت هنجاری ( Schwartz,
 ،)1997نظریه ارزش–باور–هنجار ( )Stern, 2000و مطالعه خطی رفتار مصرفکننده و بکارگیری در کوتاهمدت
بوده است؛ وجود محرک برای خرید مواد غذایی ارگانیک به اندازه کافی ،برای گسترش تمایل به خرید یا مصرف
موثر نمیباشد .درواقع علیرغم نگرشهای مثبت که در ارتباط با مواد غذایی سبز دیده میشود ،تمایل به خرید سبز
محدود است و بین نگرش-رفتار ،آگاهی-رفتار ،و تمایل-رفتار فاصله میباشد ( ;Padel & Foster, 2005
Tanner, Kaiser & WÖfing Kast, 2004; Hughner, McDonagh, Prothero, Shultz & Stanton,

 .)2007; Vermeir & Verbeke, 2006با توجه به مدلها ،محرکها و موانع متفاوت و متناقض در ارتباط با رفتار
خرید محصوالت سبز شناسایی شدهاند که عبارتنداز :قیمت باالی محصوالت سبز ،کانالهای توزیع ،دسترسی،
دستیابی به مواد غذایی سبز ( Joshi & Rahman, 2015; Dekhili & Achabou, 2013; Gleim, Smith,
 .)Andrews & Cronin, 2013; Padel & Foster, 2005نبود یا کمبود دانش ،آگاهی مصرفکنندگان نسبت به
محصوالت سبز ،بیاعتمادی و فقدان اطمینان نسبت به صحت ادعاهای شرکتها و محصوالت سبز ،بیاعتمادی
به برچسبها و گواهینامههای محصوالت سبز ،عدم وجود کمپین و تبلیغات و اطالعرسانی و آموزش ،نبود یا
محدودیت تنوع در محصوالت سبز غذایی ،وفاداری مشتریان به برندهای معمولی و بیتوجهی به آثار محیطزیستی
و سالمتی مواد غذایی است ()Mohd Suki, 2016; Tan, Johnstone, & Yang, 2016؛ همچنین پژوهشهای
بازاریابی سبز نشان میدهد که محققان بر جنبههای مختلفی ،شامل شک و تردید ( Albayrak, Caber,
 ،)Moutinho, & Herstein, 2011; Deshwal, 2012; Rahman, Park, & Chi., 2015دروغ سبز
( & Delmas & Burbano, 2011; Vermillion & Peart, 2010; Furlow, 2010; Fotopoulos
 ،)Krystallis, 2002aکیفیت ادراکشده سبز مصرفکننده از عملکرد ضعیف محصول ( Joshi & Rahman,
& 2015; Baker, Davis, & Weaver, 2014; Martinez, 2015; Konuk, 2018; Bakhshizadeh Borg
 ،)Davarzani, 2019توجیه اثرات منفی خرید سبز ( )McGregor, 2008و الگوهای رفتار قدیمی ( Kollmuss

 )& Agyeman, 2002تمرکز نمودند.
 .2-1موانع زمينهاي (ساختار آميخته بازاریابی)
در ادبیات بازاریابی سبز ،در بین عوامل آمیخته بازاریابی ،بیشترین تأثیر را اختالف قیمت بین مواد غذایی سبز و
معمولی دارد .یکی از عوامل شناختی محصول سبز ،قیمت میباشد که میتواند بر کیفیت ادراکشده و قصد خرید
اثر بگذارد .اختالف قیمت اندک میتواند موجب اعتبار و توجه به محصوالت سبز و پایدار گردد و باعآ شود
محصول معمولی جذابیت کمتری از همتایان سبز موجود داشته باشد ( Evans, 2011; Dekhili & Achabou,
 .)2013; Ahmadi, Nazari & Afifi, 2019همانطوریکه محصوالت سبز نشان دادهاند ،آنها بهطور قابل
مالحظهای بهدلیل هزینههای کاهش آلودگی محیطزیست ،گرانتر از محصوالت متعارف هستند & (Dekhili
) .Achabou, 2013; Mahenc, 2007; Moser, 2015سطح باالی قیمت و قیمت ادراکشده باالتر محصوالت
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سبز نسبت به محصوالت معمولی ،مصرفکنندگان را به خرید محصوالت معمولی سوق میدهد
 .)Foster., 2005; Gleim et al., 2013; Barbarossa & Pastore, 2015; Konuk, 2018پژوهشهای
انجامشده در برخی کشورها نشان میدهد ،قیمت عامل تأثیرگذار بر عدم تمایل به خرید مواد غذایی سبز میباشد
(Marian, Chrysochou, Krystallis & Thøgersen, 2014; Torres-Ruiz, Vega-Zamora, & Parras-
;Rosa, 2018; Konuk, 2018; Qendro, 2015; Bryła, 2016; Asif , Xuhui, Nasiri & Ayyub, 2018
 )Aschemann‐Witzel & Zielke, 2017; Kushwah, Dhir, Sagar & Gupta, 2019ازجمله این

پژوهشها میباشند.
توزیع نادرست و عدم دسترسی راحت و دستیابی به مواد غذایی سبز بهطور منظم در مراکز فروش ،مانع دیگری
برای تمایل به خرید در بازارها میباشد و این باعآ نیاز به زمان بیشتر برای جستجو و دشواری خرید مصرفکنندده
میگردد که نشاندهندده ضدعف در کاندالهدای توزیدع مدیباشدد ( Van Loo, Caputo, Nayga, Meullenet,
Crandall, & Ricke, 2010; Hamzaoui Essoussi, & Zahaf, 2008; Soares, Deliza, & Oliveira,

 .)2008; Bryła, 2016; Barbarossa & Pastore, 2015نبود کمپینهدای تبلیغداتی ،اطدالعرسدانی نامناسدب،
ناشناختهبودن برچسبها و گواهینامههای سبز معتبر ،عدم ارائه اطالعات مناسب در ارتباط با تاثیرات محیطزیستی و
سالمتی ،ناشناخته بودن فرایند تولید و مواد مصرفی باعآ محدودشدن خرید سبز گردیده است ،همچندین ادعاهدای
غیرواقعی در ارتباط با حفظ محیطزیست ،توجه بده سدالمتی ،دروغ سدبز ،طبیعدیبدودن و ارگانیدکبدودن ،موجدب
سردرگمی ،شک و تردید و درنتیجه عدم تمایل به خریدد سدبز شدده اسدت ( Gleim et al., 2013; Rejikumar,
.)2016; Nuttavuthisit & Thøgersen, 2011; Akturan, 2018
 .2-2موانع شناختی/انگيزشی و جمعيتشناختی
عدم تمایل به خرید مواد غذایی سبز در بین مصرفکنندگان ،میتواند به دلیل فقدان دانش و آگاهی نسبت به خرید
سبز باشد .مفهوم آگاهی دربردارنده میزان دانش نسبت به محصول ،شدیوه شدناخت و تشدخیص و اسدتفاده از ایدن
دانش و شناخت در رفتار خرید است .پژوهش در آمریکا توسط ) ،Zepeda, Chang, & Leviten-Reid (2006در
یوندان ) ،Fotopoulos & Krystallis (2002bدر بریتانیدا ) ،Padel & Foster (2005و در لهسدتان )(2016
Brylaنشان میدهد که فقدان آگاهی بر عدم خرید سبز تأثیر دارد .یکی دیگر از عوامل تأثیرگذار بر عدم تمایل بده
خرید مواد غذایی سبز ،سردرگمی و عدم دانش در مورد بکارگیری اصطالحات مختلف (ارگانیک ،طبیعدی ،دوسدتدار
محیطزیست ،سبز) برای این محصوالت بدهمنظدور اشداره بده ندوع مدواد غدذایی در کمپدینهدای بازاریدابی اسدت
( .)Kushwah et al., 2019یکی از عوامل شناختی که بر رفتار خرید سبز تاثیر دارد ،شدک ،تردیدد ،بدیاعتمدادی،
سردرگمی میباشد .مصرفکننده ،نیازمند سطحی از اعتماد به محصدول اسدت ( .)Peattie, 2001عمومدا شدک و
تردید مصرفکنندگان درباره یک محصول یدا خددمت سدبز و ادعاهدای زیسدتمحیطدی ،اثدرات مثبدت بدر رفتدار
مصدرفکنندده را کداهش مدیدهدد ( & Albayrak et al., 2011; Rahman et al., 2015; Nuttavuthisit
 ،)Thøgersen, 2011حتی اگر مصرفکنندگان در زندگی روزانه با شیوهای محافظهکارانه رفتار نمایند و اگر آنهدا
فکر کنند کمک مثبت و بزرگی به حفظ محیطزیست نمیکنند ،احتماال مشارکت آنها را در خرید سبز کم مدیکندد
()Albayrak, Aksoy, & Caber, 2013; Mostafa, 2009؛ عالوهبراین ،اعتماد مصرفکنندگان در زمدان خریدد
کاالی سبز ،بهدلیل عدم شفافیت و ریسک ادراکشده کاهش مییابد ( & Deshwal,2012; Sangkumchaliang
 ،)Huang, 2012; Bryla, 2016; Kushwah et al., 2019این امر باعآ افزایش شک و تردید مصرفکننددگان
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نسبت به پیامهای تبلیغاتی میشود ،بنابراین آنها به خرد جمعی و تجربه دوستان خود و بازاریدابی شدفاهی1بیشدتر
توجه دارندد (.)Ottman, Stafford & Hartman, 2006; Amini, Amini, Taheri & EhteshanRasi, 2019
اکثر مصرفکنندگان ،تخصص فنی و منابع الزم برای کنترل نیازهای اساسی مواد غذایی سبز بهویژه تشخیص عدم
وجود مواد شیمیایی در تولید مواد غذایی ،اعتبار گواهینامههای کیفدی محصدوالت سدبز را ندارندد ( & Johnstone
 ،)Tan, 2015بنابراین اعتماد به یکپارچگی محصدول بدرای خریدد مصدرفکنندده ضدروری اسدت و الزم هسدت
محصوالت سبز با این مشخصات با محصوالتی فاقد این مشخصات مقایسه شوند ،تا بتدوان آنهدا را جدذب نمدود
( .)Chen & Chang, 2012پژوهشها نشان میدهند که اعتماد ،باعآ انتظارات مطلوب از نتایج خریدد محصدول
سبز و درنتیجه نگرش مثبتتر میشود Nuttavuthisit & Thøgersen (2011) .در بررسدی خریدد محصدوالت
ارگانیک در تایلند نشان دادند که عدم اعتماد ،عالوهبر تأثیر مستقیم بر رفتار ،منجر بده کداهش انتظدارات در مدورد
مزایای خرید مواد غذایی ارگانیک میشود.
 .2-3عوامل جمعيتشناختی
پژوهشها نشان میدهند که عوامل جمعیتشناختی نظیر تغییرات سن ،نسل ،بعد خانوار ،درآمد ،تحصیالت و
جنسیت ،می تواند بر تمایل به خرید سبز تاثیر مستقیم بگذارد .افراد در سنین مختلف تمایالت مختلفی نسبت به
محیطزیست و سالمتی دارند ،چنانچه افراد مسنتر تمایل به سالمتی و افراد جوان توجه به مسائل محیطزیستی
دارند ،نسلهای قدیمی به الگوهای غذایی خانوادگی پایبندند و نسل جدید در جستجوی تجربههای جدید و استفاده
از مواد غذایی پرکالری و فستفودی میباشند ( Singh & Verma, 2017; Wang, Wong & Narayanan,
 ،)2019با توجه به تاثیر مستقیم بعد خانوار بر هزینههای غذایی ،میزان تمایل کاهش یافته (Wojciechowska-
.)Solis & Soroka, 2017; Ziaei-Bideh & Namakshenas-Jahromi, 2019; Wang et al., 2019
مطالعات نشان میدهد درآمد ،عامل تاثیرگذاری در تمایل به خرید سبز میباشد ( Sangkumchaliang & Huang,
 ،)2012; Padel & Foster, 2005; Singh & Verma, 2017تحصیالت باعآ افزایش دانش محیطزیستی و
توجه به سالمتی شده و تمایل به خرید را تحتتاثیر قرار میدهد ( Singh & Verma, 2017; Wang, et al,
 ،)2019برخی پژوهشها نشان میدهد زنان بیش از مردان تمایل به خرید سبز دارند ( ;Singh & Verma, 2017
.)Wang et al., 2019; Vicente-Molina, Fernández-Sainz, & Izagirre-Olaizola, 2018

 .2-4موانع رفتاري
موانع رفتاری دربردارنده ویژگیهای رفتاری فرد در خرید سبز است ،علیرغم مطالعات انجامشده ،محدودیتهایی
در زمینه موانع رفتاری وجود دارد ( .)Dursun, 2019یکی از این موانع بیتوجهی ،بیاثربودن و بیاهمیتی است.
بیتوجهی اشاره به فقدان نگرانی و بیاحساسی است که اغلب موجب جلوگیری از تغییر رفتار میشود ( & Peattie
 .)Charter, 2003; Howell & Allen, 2017از دیدگاه زیستمحیطی ،بیتوجهی رویکرد یا انگیزه هیجانی
زیستمحیطی اقدامات افراد جهت توجه به مسائل زیستمحیطی با اولویتدهی اقتصادمحوری یا انسانمحوری
توصیف میشود .درحالیکه افراد اقتصادمحور ،طبیعت را به جهت ارزش ذاتی حفظ مینمایند ،ماهیت ارزش افراد
انسانمحور به خاطر راحتی نوع بشر ،کیفیت زندگی و سالمتی ،امیدواری به منابع طبیعی میباشد .مصرفکنندگان
1Word of Mouth Marketing
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بیتوجه به مسائل زیستمحیطی ،سطح پایینتری از رفتار را با توجه به زمینه اقدامات تغییرات آبوهوایی دارند،
درصورتیکه ) Thompson & Barton (1994نشان دادند که افراد با بیتوجهی کم نسبت به مسائل
زیستمحیطی ،بیشتر دوست دارند تا درگیر رفتارهای محافظهکارانه باشند .بیتوجهی زیستمحیطی میتواند در
حوزه زندگی روزانه و یا خریدهای با درگیری ذهنی کم (مواد غذایی روزانه) ،در جائیکه مصرفکنندگان میبایستی
عالقه کمی به اثرات زیستمحیطی این کاالها در خرید لحاظ نمایند ،با اهمیت است .بنابراین میتوان پیشبینی
کرد که بیتوجهی زیستمحیطی بهعنوان ارزش ممکن است اثر منفی بر قصد خرید دوستدار زیستمحیطی داشته
باشد .همینطور این افراد عالقه کمتری به رویکرد زیستمحیطی دارند ،همانگونه که آنان باور دارند که مسائل
زیستمحیطی ،مسئله قابل مطرحشدن نیست Coşkun, Vocino & Polonsky (2017) .در بررسی اثرات
میانجی رویکرد زیستمحیطی بر قصد خرید سبز محصول دوستدار زیستمحیطی با درگیری پایین نشان دادند که
بیتوجهی 1مصرفکننده ،نزدیکبینی 2و کنترل زیستمحیطی 3بر متغیر میانجی رویکرد زیستمحیطی تأثیر داشته
و بر قصد خرید سبز موثر میباشند.
یکی دیگر از موانع رفتاری در خرید سبز مواد غذایی ،توجیهکردن خریدهای غیرسبز توسط مصرفکننده است.
مصرفکنندگان میتوانند با توجه به اثرات زیستمحیطی خرید ،مصرف و پس از مصرف ،رفتار خرید سبزشان را
توجیه نمایند؛ یا در مقابل خنثی باشند .پژوهشها نشان میدهند مصرفکنندگان بهطور پیوسته یا دورهای
تصمیمات مصرف خود را که به نسبت یا کمتر اخالقی است ،عقالنی مینمایند .این امر به وسیله انکار مشکل،
ریسک ،ناتوانی و عدم مسئولیتپذیری اثرات منفی رفتارهای خرید غیر سبز انجام میشود ( ;McGregor, 2008
 .)Dursun, 2019از موانع تأثیرگذار بر عدم تمایل به خرید سبز مواد غذایی روزانه ،ادراکات و نگرشهای منفی
نسبت به محصول و اثربخشی خرید است .مطالعات نشان میدهد که نگرشهای مصرفکنندگان و عکسالعمل به
پیامهای محیط پیرامونی ،تابعی از اعتقاد به توانایی تأثیرگذاری مثبت آنها به حل مشکالت در میان متغیرهای
روانشناختی است .اثربخشی ادراکشده مصرفکننده دارای قدرت باالیی است و میتواند در رفتار مصرفکننده در
خرید محصوالت سبز تأثیرگذار باشد ( .)Majláth, 2010; Hwang, 2016همچنین هوانگ نشان داد که اثربخشی
ادراکشده مصرفکننده در مورد مسائل زیستمحیطی از نگرانیها یا نگرشهای زیستمحیطی متمایز است و
سهم منحصربهفردی در پیشبینی رفتارهای آگاهانه زیستمحیطی قصد خرید سبز دارد و امکان دارد این
نگرانیهای زیستمحیطی منجر به رفتارهای زیستمحیطی نگردد (.)Hwang, 2016
 .2-5موانع فرهنگی -اجتماعی
یکی از موانع که ماهیت فرهنگی دارد ،نزدیکبینی و عدم آیندهنگری است .نزدیکبینی به مفهوم توجه زیاد به حال
حاضر نسبت به آینده تعریف میشود .مصرفکننده نزدیکبین بر مبنای منافع کوتاهمدت ،بدون مالحظه عواقب
آینده تصمیم میگیرد Polonsky (2011) .نشان داد که مشکل سبزبودن ،نشانه و شاخص ویژه برای فقدان تفکر
بلندمدت در درون جامعه است و بین نزدیکبینی و محیطزیست ارتباطی درونی وجود دارد .این نکته ممکن است؛
مدعی باشد که اثرات زیستمحیطی برای مصرفکننده قابل توجه نبوده؛ درنتیجه آنها درباره عوامل بلندمدت
زیستمحیطی فکر نمیکنند .برخی از پژوهشها نشان میدهند که مصرفکنندگان فاقد رویکردی بلندمدت ،عالقه
1Apathy
2Myopia
3Environmental locus of control
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کمتری به رفتار زیستمحیطی دارند .بنابراین میتوان احتمال داد که مصرفکنندگان نزدیکبین نتایج اقدامات خود
را بهویژه برای محصوالت با درگیری ذهنی پایین لحاظ نمیکنند و آنان بر ارزشهای منفعتی مطلوب بیشتر از
اثرات بلندمدت تمرکز دارند ( .)Ottman, et al, 2006; Coşkun et al., 2017یکی دیگر از موانع فرهنگی خرید
سبز ،عملکرد اثربخش خرید سبز است .کنترل زیستمحیطی به ادراک افراد از توانایی آنچه آنها میتوانند یا
نمیتوانند در رفتارشان تغییر ایجاد کنند ،اشاره دارد و شامل مدلهای رفتاری بهویژه در ارتباط با رفتار برنامه-
ریزیشده میباشد ( .)Armitage & Conner, 2001این امر نشاندهنده درجه باور مصرفکننده به عمل خود
میباشد .این مفهومی بدون بعد میباشد و شامل ارزیابی کانون کنترل داخلی و خارجی متمایل به باور
اثربخشبودن اقدامات فرد همراه با فردگرایی یا جمعگرایی و حاالت اقتصادی میباشد که میتواند بر نتایج اقدام
اثر بگذارد ( .)McCarty & Shrum, 2001اما افراد با سطح باالیی از عوامل کنترلی تمایل به این باور دارند که
عوامل خارجی بر رویدادها موثرند .اما بر سر اینکه مردم عموما ،بهطور همزمان میتوانند سطح متنوعی از کنترل
داخلی و خارجی را داشته باشند ،بحآ است .این مفهوم به مسایل زیستمحیطی و میزان کنترل زیستمحیطی
تاثیرگذار بر شرایط ویژه و تبیین نتایج رفتارهای آنان میپردازد (.)Cleveland, Kalamas, Laroche, 2005
برخی از پژوهشها رابطه کنترل زیستمحیطی و تمایل به عمل به روشهای مسئوالنه زیستمحیطی را بررسی
کرده است ( .(Cowan & Kinley, 2014; Fielding & Head, 2012پژوهشها نشان میدهند که عوامل
اجتماعی در تمایل به خرید سبز تاثیرگذار میباشند .این عوامل تحتتاثیر محیط اجتماعی بوده و بر رفتار خرید سبز
مصرفکننده تاثیر میگذارد .هنجارهای فردی ،اجتماعی ( Zhu, Li, Geng & Qi, 2013; Clark, Haytko,
 ،)Hermans, & Simmers, 2019مسئولیتپذیری اجتماعی ،قوانین و مقررات و نظارت نهادهای دولتی اشاره
نمود ( Armitage & Conner, 2001; Baker et al, 2014; Bash & Lal, 2019; Bryla, 2016; He et al,
.)2019,Mozaffarian et al, 2018

با توجه به پیچیدگی رفتار خرید سبز و تاثیر شرایط فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی ،جغرافیایی و تاثیر متناقض
این عوامل در بین مصرفکنندگان در کشورهای مختلف ،سوالهای محوری پژوهش این است که موانع و
شاخصهای تاثیرگذار بر قصد خرید سبز مواد غذایی در بین مصرفکننده ایرانی چه میباشد؟ این موانع چه ارتباطی
با یکدیگر دارند؟ این موانع به چه میزان بر عدم قصد خرید سبز تاثیر میگذارند و اولویتبندی آنها چگونه است؟
 .3روششناسی پژوهش
این پژوهش از لحاظ هدف ،پژوهشی کاربردی و از لحاظ زمان پژوهش ،مقطعی میباشد .این پژوهش از لحاظ
طرح پژوهش ترکیبی ،توصیفی-کیفی میباشد .در ابتدا با استفاده از روش کتابسنجی 1،مقاالت مرتبط استخراج و
با توجه به ساختار ارتباطی مقاالت و روند مطالعات انجامشده ،مفاهیم و متغیرهای بررسیشده در ادبیات موانع خرید
سبز مشخص گردید .در ادامه براساس یافتههای ادبیات و مصاحبه عمیق نیمهساختاریافته با  15نفر از خبرگان
دانشگاهی ،متخصصین مواد غذایی و عرضهکنندگان محصوالت ارگانیک ،موانع خرید سبز درقالب  6کد محوری و
 640کد باز شناسایی و استخراج گردید ،سپس به جهت بررسی توافق بین خبرگان و تعیین توافق و اولویتبندی
شاخصهای این عوامل با استفاده از روش دلفی و در طی سه دور با استفاده از ابزار پرسشنامه و در طیف لیکرت،
موانع اصلی و شاخصهای مرتبط موردتوافق جمعی قرار گرفت و براساس میانگین و انحراف معیار ،عوامل شناسایی
1Bibliometric
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و شاخصهای غیراولویتدار حذف گردید .حجم نمونه برای روش دلفی  10نفر از افراد دارای دانش و تخصص
مرتبط با بازاریابی سبز و آشنا با مواد غذایی و به روش نمونهبرداری غیراحتمالی انجام گردید .در انتها با استفاده از
روش مدلسازی ساختاری تفسیری 1،سطحبندی و ایجاد مدل و تعیین نوع ارتباط عوامل و تجزیهوتحلیل ،در طی
 7مرحله انجام شد.
 .4یافتههاي پژوهش
 .1-4یافتههاي مرحله اول

در این پژوهش ،ابتدا ادبیات بازاریابی مرتبط با موضوع پژوهش بررسی ،مفاهیم و متغیرهای بازدارنده قصد خرید
سبز شناسایی شد؛ در ادامه با استفاده از یافتههای این مرحله و مصاحبه عمیق و بررسی و تجزیهوتحلیل و تعیین
شاخصهای همخانواده و مشترک  640کد باز و  6کد محوری ،شناسایی و استخراج گردید .یافتههای این مرحله در
قالب پرسشنامه و حاوی  42شاخص برای  10نفر از خبرگان ارسال و با جمعآوری نظرات تعداد شاخصها به 57
افزایش یافت .جهت توافق پانل خبرگان ،پرسشنامه حاوی دادههای اصالحشده ،در طیف لیکرت (پنج مقیاسی)
ارسال گردید .نظرات بهدستآمده با اعالم میانگین و انحراف معیار هر شاخص و رتبهبندی ،مجدد برای خبرگان
ارسال و با بهدستآمدن توافق پانل خبرگان شاخصهای با میانگین باالتر انتخاب و شاخصهای با میانگین پایین
حذف گردیدند .موانع و شاخصهای بهدستآمده در قالب  6مانع اصلی و  49شاخص در جدول ( )1امده است.
جدول ( .)1متغيرها وشاخصهاي بازدارنده (مانع) خرید سبز مواد غذایی روزانه
عامل
موانع
شناختی/انگیزشی
موانع
جمعیتشناختی
موانع زمینهای
موانع اجتماعی
موانع فرهنگی
موانع رفتاری

شاخص
نبود دانش و تخصص ،دشواری تشخیص ،نگرش منفی ،بدبینی ،وفاداری به برند مواد غذایی غیرسبز ،شک و
تردید ،سردرگمی ،نبود دانش و آگاهی سالمتی ،نبود دانش و آگاهی زیستمحیطی
درآمد ،تحصیالت ،بعد خانوار ،سن و نسل
عدم دسترسی ،عدم دستیابی ،نداشتن زمان کافی جهت جستجو ،قیمتهای باال ،نبود تبلیغات ،نبود تنوع ،کیفیت
پایین محصوالت ،تقلبیبودن ،دروغ سبز
گروههای مرجع ،بیاثر دانستن عمل خرید ،هنجارهای فردی ،هنجارهای اجتماعی ،عدم مسئولیتپذیری ،نبود
قوانین ،نبود نظارت کارآمد ،عدم آگاهی از قوانین
فردگرایی ،نزدیکبینی ،بیاعتمادی ،پرهیز از عدم اطمینان ،نبود نوع دوستی ،عدم اثربخشی عملکردی،
تقدیرگرایی
الگوهای تغذیه ،عادات غذایی ،عدم باور به اثربخشی خرید سبز ،عدم اطمینان ،ریسک ادراکشده ،بیاعتمادی،
توجیه خرید غیرسبز ،ریسک ادراکشده سالمتی ،تنبلی ،بیتفاوتی ،بیتوجهی
خودتعاملی2

 .4-2یافتههاي مرحله دوم :تشکيل ماتریس
در این مرحله ابعاد مسئله را در ماتریس خودتعاملی ساختاری وارد گردید .ماتریس خودتعاملی شامل  6بعد بوده ،ابعاد
با توجه به تاثیر آن بر یکدیگر بهصورت زوجی مقایسه و مطابق با دستورالعمل ،درصورتیکه عامل  iبرعامل  jتأثیر
دارد ( ،)Vدرصورتیکه عامل  jبرعامل  iتأثیر دارد ( ،)Aدرصورتیکه بین عامل  iو  jرابطهای نباشد ( )Oو
)1Interpretive Structural Modeling (ISM

2 Structural Self-Interaction Matrix
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درصورتیکه عامل  iو  jبریکدیگر اثر متقابل دارند ( (Xتکمیل شد .نتایج بهدستآمده از پرسشنامهها با هم جمع
شده و براساس مد و فراوانی ،اطالعات حاصله براساس روش مدلسازی ساختاری تفسیری جمعبندی شده و
ماتریس خودتعاملی ساختاری نهایی تشکیل شد و منطبق بر روشهای ناپارامتریکی در جدول ( )2بهدستآمد.
جدول ( .)2ماتریس خودتعاملی اوليه ابعاد
4
3
2
1

عامل j
عامل i
-1موانع شناختی/انگیزشی
-2موانع جمعیت شناختی
-3موانع زمینهای
-4موانع اجتماعی
 -5موانع فرهنگی
-6موانع رفتاری

A

A
V

V
V
X

5

6

V
V
V
X

V
V
V
V
V

اوليه1

 .3-4یافتههاي مرحله سوم :ایجاد ماتریس دسترسی
در این مرحله ،ماتریس نتایج بهدستآمده از ماتریس خودتعاملی نهایی مرحله اول به یک ماتریس اولیه تبدیل
گردید .ماتریس دسترسی اولیه با تعیین روابط بهصورت صفر و یک از روی ماتریس نتایج بهدستآمده از مرحله قبل
با مقیاس عددی مقایسه شد و جدول ( )3بهصورت صفر و یک کامل گردید .برای استخراج ماتریس دریافتی ،عدد
صفر جایگزین  Xو  Vو قرینه آن در ماتریس عدد  1و عدد  1جایگزین  Aو  Oو قرینه آن در ماتریس عدد صفر
شود .بررسی ماتریس نشان داد که دارای سازگاری درونی است.
جدول ( .)3ماتریس خوددریافتی ابعادي موانع تمایل به خرید مواد غذایی سبز
6
5
4
3
2
1
شاخص j
شاخص i
1
1
1
0
0
1
-1موانع شناختی/انگیزشی
1
1
1
1
1
1
-2موانع جمعیت شناختی
1
1
1
1
0
1
-3موانع زمینهای
1
1
1
1
0
0
-4موانع اجتماعی
1
1
1
0
0
0
 -5موانع فرهنگی
1
0
0
0
0
0
-6موانع رفتاری

 .4-4یافتههاي مرحله چهارم :ایجاد ماتریس دسترسی نهایی
در این مرحله با استفاده از ماتریس اولیه بهدستآمده به این نکته توجه گردید که رابطه منطقی بین ابعاد وجود
داشته باشد .سپس با جمع اعداد هر سطر قدر ت نفوذ و میزان وابستگی حاصل جمع اعداد هر ستون بهدست آمد
که در جدول ( )4نشان داده شده است.
1 Reachability Matrix
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جدول ( .)4ماتریس دسترسی نهایی موانع ابعادي تمایل به خرید سبز مواد غذایی
 6 5 4 3 2 1قدر ت نفوذ
شاخص j
شاخص i
4 1 1 1 0 0 1
-1موانع شناختی/انگیزشی
6 1 1 1 1 1 1
-2موانع جمعیت شناختی
5 1 1 1 1 0 1
-3موانع زمینهای
4 1 1 1 1 0 0
-4موانع اجتماعی
3 1 1 1 0 0 0
 -5موانع فرهنگی
1 1 0 0 0 0 0
-6موانع رفتاری
6 5 5 3 1 3
میزان وابستگی

 .5-4یافتههاي مرحله پنجم :بخش بندي سطوح دسترسی
در این مرحله با استفاده از ماتریس نهایی ،مجموعه خروجی و ورودی هر متغیر بهدست میآید .مجموعه خروجی و
ورودی برای هر متغیر تعریف میشود .پس از تعیین مجموعههای ورودی و خروجی ،اشتراک این مجموعهها برای
هریک از متغیرها تعیین میشود و از این طریق مجموعه مشترک بین هر متغیر بهدست میآید .متغیرهایی که مجموعه
خروجی و ورودی آنها کامال مشابه باشند در باالترین سطح از سلسلهمراتب مدل ساختاری تفسیری قرار میگیرند و
هنگامیکه در اولین تکرار عناصر باالترین سطح مشخص شد ،باید این عناصر از سایر عناصر حذف شوند و سپس برای
تعیین سطح دوم متغیرهای بعدی که عناصر خروجی و ورودی آنها یکسان هستند را در سطح بعدی قرار داد و این
عناصر جدید نیز حذف میشوند .این کار را تا زمانی که اجزا و عناصر تشکیلدهنده تمام سطوح مشخص شوند ،تکرار
میشود .در جدول ( )5موانع رفتاری دارای عوامل دستیابی و اشتراک یکسانی بیشتری هستند که انتخاب و در
سطح اول قرار گرفت؛ یعنی این عامل در مدل نهایی بیشترین تأثیرپذیری را از سایر عوامل و کمترین تأثیرپذیری
را بر آنها دارد و به همین دلیل باالترین سطح مدل را به خود اختصاص داده است .به همین ترتیب سطحبندی
موانع انجام میگردد .یافتههای این مرحله نشان میدهد که موانع در  5سطح میباشند.
جدول ( .)5سطحبندي موانع تمایل به خرید سبز مواد غذایی (سطح اول)
اشتراک سطح
مقدم
دستیابی
عامل
سوم
1
1-2-3
موانع شناختی/انگیزشی 1-4-5-6
پنجم
2
2 1-2-3-4-5-6
موانع جمعیتشناختی
چهارم
3-4
2-3-4
1-3-4-5-6
موانع زمینهای
 3-4-5دوم
1-2-3-4-5
3-4-5-6
موانع اجتماعی
دوم
4-5
1-2-3-4-5
4-5-6
موانع فرهنگی
اول
6 1-2-3-4-5-6
6
موانع رفتاری

 .6-4یافتههاي مرحله ششم :ترسيم مدل ساختاري -تفسيري
در این مرحله براساس سطوح تعیینشده و ماتریس دستیابی نهایی ،مدل نهایی ساختاری تفسیری بهدست میآید.
همانطورکه مشخص شد ،مدل نهایی ساختاری تفسیری بهدستآمده در این پژوهش از پنج سطح تشکیل که در
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شکل ( )1مشخص شده است .باید توجه داشت موانعی که در باالترین سطح قرار گرفتهاند از تأثیرگذاری کمتری
برخوردار هستند و بیشتر تحتتأثیر سایر موانع میباشند.

شکل ( .)1مدل نهایی ساختاري-تفسيري موانع قصد خرید سبز مواد غذایی روزانه

 .7-4یافتههاي مرحله هفتم :تجزیهوتحليل قدر ت نفوذ و وابستگی (ترسيم ميکمک)1
در این مرحله متغیرها در  4گروه طبقهبندی میشوند .اولین گروه شامل متغیرهای خودمختار (ناحیه  )1میباشد که
قدرت نفوذ و وابستگی ضعیفی دارند .این متغیرها تا حدودی از سایر متغیرها مجزا هستند و ارتباطات کمی دارند.
متغیرهای وابسته (ناحیه  )2هستند که از قدرت نفوذ ضعیف و وابستگی باالیی برخوردارند .گروه سوم متغیرهای
پیوندی (ناحیه  )3میباشند که از قدرت نفوذ و وابستگی باالیی برخوردارند .درواقع هرگونه عملی بر روی این متغیرها
منجر به تغییر سایر متغیرها میشود .گروه چهارم متغیرهای مستقل یا نفوذ (ناحیه  )4میباشند .این متغیرها دارای
قدرت نفوذ باال و وابستگی پایینی هستند .بهطورکلی متغیرهایی که دارای قدر ت نفوذ باالیی هستند ،متغیرهای
کلیدی میگویند .این نمودار با استفاده از اطالعات جدول ( )4بهدست میآید .محل قرارگرفتن هر متغیر در نمودار از
طریق جمعکردن خروجیها و ورودیهای "  " 1در هر سطر و ستون ،قدرت نفوذ و میزان وابستگی متغیرها بهدست
میآید .بر همین اساس شکل ( )2نمودار قدرت-وابستگی تشکیل میشود .اندازه ابعاد براساس تعداد گزینهها با توجه
به جدول دسترسی نهایی است.

1Cross Impact Matrix Multiplication Applied to Classification
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شکل ( .)2نمودار قدرت نفوذ -ميزان وابستگی موانع قصد خرید سبز ،نمودار ميکمک

 .5نتيجهگيري و پيشنهادها
هدف این پژوهش ،شناسایی و تجزیهوتحلیل موانع خرید سبز در بین مصرفکنندگان مواد غدذایی در شدهر مشدهد
بوده است .روش پژوهش ترکیبی و شامل بررسی مطالعات پیشین ادبیات بازاریابی سبز ،انجام مصداحبه عمیدق بدا
خبرگان و کارشناسان آشنا با این حوزه ،استخراج موانع و شاخصهای خرید سبز با تحلیل مصداحبههدا ،بکدارگیری
پرسشنامه و انجام سه دور دلفی برای بهدستآوردن توافق جمعی بین خبرگان و اولویتبندی شداخصهدا ،انجدام و
تعداد  6مانع اصلی بههمراه  49شاخص تایید و انتخاب شدند ،سپس بهمنظور سطحبندی و تعیین ندوع ارتبداط بدین
موانع از روش مدلسازی ساختاری تفسیری استفاده و در نهایت تجزیدهوتحلیدل و تعیدین مواندع کلیددی ،وابسدته،
خودمختار و پیوندی انجام پذیرفت.
مطابق مدل ساختاری-تفسیری ،موانع اثرگذار خرید سبز شامل  6مانع اصلی است که در  5سطح قرار گرفدت.
یافتهها نشان میدهد ،مانع جمعیت شدناختی در سدطح آخدر و بیشدترین تداثیر را بدر دیگدر مواندع داشدته و مواندع
شناختی/انگیزشی در سطح چهارم ،مانع زمینه ای در سطح سوم ،موانع فرهنگی ،اجتماعی در سطح دوم و درنهایدت
مانع رفتاری در سطح اول قرار دارد .نتایج این پژوهش بیانگر این است که مانع سطح پنجم یدا همدان سدطح آخدر
بیشترین ارتباط و تاثیر را بر دیگر ابعاد دارند و با تغییر در شاخصهای مرتبط با این مانع ،ابعاد دیگر مدل دچار تغییر
میشود .این مانع جمعیتشناختی بر مانع شناختی/انگیزشی در سطح چهارم ،مدانع زمیندهای در سدطح سدوم ،مدانع
اجتماعی در سطح دوم و درنهایت مانع رفتاری در سطح اول تاثیر داشته و در ارتباط است .مانع شناخی/انگیزشی در
سطح چهارم ،بر مانع فرهنگی و مانع اجتماعی در سطح دوم و مانع رفتداری در سدطح اول تداثیر مدیگدذارد .مدانع
زمینهای در سطح سوم بر مانع شناختی ،مانع رفتاری تاثیر گذاشته و با موانع فرهنگی و اجتماعی در تعامل میباشد.
نتایج نشان می دهد موانع فرهنگی و اجتماعی در سطح دوم با یکدیگر دارای ارتباط متقابل بوده و بر مدانع رفتداری
تاثیر می گذارد .درنهایت آخرین سطح مانع رفتاری است که بیشتر تحتتاثیر سایر موانع بوده و از تاثیرگذاری پایینی
برخوردار است.
با استفاده از نمودار میکمک ،تجزیهوتحلیل و یافتهها نشان میدهد که در ناحیه خودمختار هیچ مدانعی واقدع
نشده است .در ناحیه وابسته ،موانع رفتاری و اجتماعی ،مانع فرهنگی در ناحیده پیونددی و مواندع جمعیدتشدناختی،
زمینهای و شناختی/انگیزشی در ناحیه مستقل قرار داشته ،این موانع کلیدی و بر دیگر موانع تاثیر دارند .در این ناحیه
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مانع جمعیتشناختی مهم ترین مانع است و دو مانع زمینه ای دارای قددرت نفدوذ بداال و وابسدتگی متوسدط و مدانع
شناختی دارای وابستگی و قدرت نفوذ متوسطی میباشند.
با توجه به تجزیهوتحلیلهای صورتگرفته ،موانع جمعیتشناختی بیشترین اثرگذاری را برعدم تمایل به خرید
سبز گذاشته است .شاخصهای جمعیتشناختی شامل درآمد و افزایش افراد خانوار باعآ کاهش قدرت خرید شده و
تمایل به خرید سبز را کاهش دهد ،سطح تحصیالت پایین میتواند باعآ عدم شناخت محصوالت سبز ،عدم آگاهی
از مشکالت مصرف مواد غذایی معمولی شده و با درنظرداشتن میزان درگیری پایین ذهنی درهنگام خرید تمایل به
خرید سبز را کاهش دهد .این نتیجه با نتایج پژوهشهای )(2005) ،Sangkumchaliang & Hwang (2012
& Ziaei-Bideh
 Wojciechowska-Solis & Sorok (2017) ،Podel & fosterو )(2019
 Namakshenas-Jahromiسازگار و با نتایج پژوهش ) Singh & Verma (2018ناسازگار است .دومین مانع
کلیدی مانع شناختی/انگیزشی است و شامل شاخصهای سردرگمی ،بدبینی ،فقدان دانش و تخصص هستند که
باعآ ناتوانی در شناخت محصوالت سبز از غیرسبز شده و با توجه به بدبینی به محصوالت عرضهشده تمایل به
خرید سبز را کاهش میدهد .این نتیجه با نتایج مطالعات ) Gleim et al., (2013) ،Bryla (2018و
)Thøgersen (2011سازگاری دارد .سومین مانع کلیدی شرایط زمینهای است که شامل شاخصهای قیمت باال،
عدم دسترسی ،دستیابی و تقلبیبودن است .این نتیجه نشان میدهد ،قیمت بهعنوان ارزش محصوالت سبز در
مقابل محصوالت معمولی ،انتخاب افراد را محدود میکند ،همچنین مراکز عرضه محدود و پراکنده بههمراه عدم
دسترسی به محصوالت سبز موردنیاز ،ضرورت و تالش بیشتر را باعآ میگردد ،در نتیجه خرید سبز یا کاهش یا
اصال انجام نگیرد .نتیجه این پژوهش با نتایج پژوهشهای )،Qendro (2015) ،Kunuk (2018) ،Bryla (2016
) Asif, Xuhui, Nasiri, Aschemann‐Witzel & Zielke (2017و ) Kushwah et al., (2019منطبق و از
نظر قیمت با نتایج پژوهش ) Podel & Foster (2005سازگار نیست .موانع اجتماعی ،شامل شاخصهای
هنجارهای اجتماعی و پایبندی به هنجارهای فردی و نبود نظارت دارای تاثیر باال است .این مانع نشان میدهد،
فشارهای اجتماعی حاصل از هنجارهای گروههای مرجع نظیر خانواده ،دوستان ،هنجارهای فردی تمایل به خرید
سبز را کاهش میدهد ،همچنین نبود نظارت توسط نهادهای مرتبط ،فقدان قوانین و مقررات تحت تاثیر شرایط
فرهنگی تمایل به خرید سبز را کاهش و یا بیاثر نماید .نتیجه این پژوهش با نتایج مطالعات Baker et al.,
) Bryla (2016) ،Bash & Lal (2019) ،Yadaw (2016) ،(2014و )He, Duan, Wang, & Fu, (2019
سازگار است .طبق یافتهها یکی دیگر از عوامل موثر بر عدم تمایل به خرید سبز ،مانع فرهنگی است که شامل
شاخصهای فردگرایی ،نزدیکبینی ،پرهیز از عدم اطمینان است .بیتوجهی به تاثیرات محیطزیستی و سالمت
فردی و جمعی ناشی از ترجیح منافع فردی بوده و نزدیکبینی نگاه کوتاهمدت را جایگزین نگاه بلندمدت کرده و
پرهیز از ریسک و اجتناب از مخاطره در خرید محصوالت سبز در شرایط زمینهای نامناسب باعآ کاهش تمایل به
خرید سبز میشود .نتیجه این پژوهش با نتایج پژوهشهای )Cowan & Kinley ،Ottman et al., (2006
) Polonsky (2011) ،(2014و ) Coşkun et al., (2017سازگار است .طبق یافتهها ،مانع دیگری که بر عدم
تمایل به خرید سبز تاثیر دارد ،مانع رفتاری است که شامل شاخصهای الگوها و عادات تغذیهای ،باورنداشتن به
ثمربخشنبودن خرید سبز ،ریسکهای ادراکشده ،بیتوجهی ،تنبلی و توجیه خرید غیرسبز است .این مانع بیشترین
وابست گی را به دیگر موانع داشته و کمترین قدرت نفوذ را بر دیگر موانع داشته و با تغییر در دیگر متغیرها باعآ
تغییر رفتار و عادات غذایی ،الگوهای تغذیهای ،کاهش تنبلی ،بیحوصلگی و اهمیتدادن به خرید سبز گردید .این

52

موانع مؤثر بر قصد خرید سبز :رویکرد مدلسازی ساختاری تفسیری

نتیجه پژوهش با نتایج پژوهشهای ) Majláth (2010) ، McGregor (2008) ،Coşkun et al., (2017و
) Hwang (2016سازگار است.
باتوجه به موانع شناساییشده و تجزیهوتحلیل بهعملآمده بر روی این موانع پیشنهاد میشود ،شرکتهای
صنایع غذایی ،خردهفروشان و بازاریابان ،استراتژی آمیخته بازاریابی را با درنظرداشتن دستهبندی مصرفکنندگان
(درآمد ،بعد خانوار ،تحصیالت ،نسلی) و میزان آگاهی آنان تدوین نمایند ،همچنین شرکتهای صنایع غذایی و
مراکز عرضه با ارائه مشوقهای خرید سبز ،تخفیفهای خرید سبز مخصوص خانواده ،تشکیل کمپینهای تبلیغاتی،
افزایش شعب توزیع در مناطق و ایجاد غرفههای عرضه در فروشگاههای زنجیرهای ،ایجاد نمایندگی محصوالت
سبز ،شفافسازی قیمتها برای مصرفکننده ،ارائه گواهینامههای محصوالت قابل رویت مشتریان ،آموزش و
بکارگیری بازاریابان محصوالت سبز ،ایجاد تسهیالت برای پاسخگویی به خریداران ،شکلدهی شبکههای اجتماعی
تعاملی مشتریان ،طراحی و ارائه اپلیکیشن محصول سبز ،طراحی و عرضه محصوالت متنوع در بستهبندیهای
متفاوت ،شفافسازی فرآیندهای تولید ،تورهای بازدید و مشاوره در محل ،موجب ترغیب خرید و باالبردن آگاهی
مصرفکنندگان شوند .پیشنهاد میشود که دولت حمایت خود را از شرکتهای صنایع غذایی با برقراری مالیات سبز،
یارانههای سبز ،مشوقهای خرید سبز بهعمل آورد و همچنین با تدوین قوانین و مقررات کارآمد جهت تولیدکنندگان
و محصوالت سبز ،الزام به رعایت قوانین ،بکارگیری عالئم و نشانههای سبز و غیرسبز بر روی کلیه محصوالت
غذایی ،طراحی واحدهای درسی مرتبط با محیطزیست و سالمتی با همکاری شرکتها ،به کاهش فضای
بیاعتمادی بین شرکتها و مصرفکنندگان کمک نماید.
این پژوهش ،بینش و دانش جدیدی نسبت به رفتار پیچیده مصرفکننده و موانع خرید سبز مواد غذایی ارائه
میدهد که بازاریابان میتوانند از نتایج آن در برنامههای توسعه بازاریابی ،جهت افزایش تمایل به خرید و مصرف
سبز بهکار گیرند .این پژوهش مفاهیم عملی بیشتری نظیر موانع درآمد ،بعد خانوار ،تحصیالت ،عدم قدرت
تشخیص ،سردرگمی و دشواری تشخیص ،ناشناختهبودن بازاریابی سبز ،ادراک مصرفکننده از قیمت باالتر ،عدم
دسترسی و دستیابی ،هنجارهای اجتماعی ،الگوها و عادات غذایی ،فردگرایی ،اجتناب از خطر ،نزدیکبینی ،توجیه
خرید غیرسبز ،وجود مقررات و قوانین و نظارتهای دولتی عرضه میکند.
پژوهش حاضر دارای چندین محدودیت بود .این پژوهش بهصورت مقطعی بود و میتوان پژوهش را به صورت
طولی و تجربی در بین مصرفکنندگان در گروههای مختلف انجام داد؛ همچنین در این پژوهش مواد غذایی سبز،
فارغ از نوع مواد غذایی و برند ،محلی ،تولیدی ،میزان ارگانیکبودن انجام گرفت .پیشنهاد میگردد پژوهشهای
آینده ،بر محصولی خاص ،عمومیتر ،برندی ویژه ،محلی ،ارگانیک و در گروههای مختلف در ابعاد جعیتشناختی
مصرفکننده ،متمرکز نمود ،همچنین مطالعه را بهصورت محدود و در ارتباط با شاخصهای موانع انجام داد .این
مطالعه محدود به مصرفکنندگان شهر مشهد بود و میتوان مطالعه را در سطح گسترده کشوری و بهصورت
تطبیقی در مناطق مختلف کشور با شرایط فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی مختلف انجام شود .با توجه به تمامی
مزایای روش مورداستفاده ،مدلسازی ساختاری تفسیری دارای محدودیتهایی است .روابط محتوایی میان متغیرها،
همیشه به دانش کاربران و متخصصان و آشنایی آنها با حوزه موردبررسی بستگی دارد؛ درنتیجه این انحراف در
قضاوت کسانی که بهعنوان متخصص درخصوص روابط بین معیارها نظر میدهند ،وجود دارد که بر نتایج نهایی
تأثیر بگذارد .محدودیت دیگر اینکه مدلسازی ساختاری تفسیری هیچگونه وزنی به معیارها تخصیص نمیدهد
( .)Kannan, Pokharel & Sasi Kumar, 2009درنتیجه میتوان از تلفیق روش مدلسازی ساختاری تفسیری با
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 آنها را وزندهی و، استفاده نمود و پس از درک روابط بین موانع1روشهایی همچون فرآیند تحلیل شبکهای
 میتوان، همچنین بهمنظور درک دقیقتر چگونگی روابط میان موانع مختلف قصد خرید سبز.اولویتبندی نمود
 و از تصمیمگیری2روابط ساختاری در مدلسازی ساختاری تفسیری را با استفاده از روش مدلسازی ساختاری
 عرضه و دسترسی به، قیمت، نگرش،چندمعیاره جهت رتبهبندی نیز مورد بررسی قرارداد و در سطوح مختلف آگاهی
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نویسندگان این مقاله
محمد حسين مروي؛ فارغالتحصیل دکتری در رشته مدیریت بازرگانی از دانشگاه آزاد واحد شاهرود است.
از جمله تجربیات کاری ایشان ،مدیر فنی شرکت مشهد فورجینگ ،شرکت پاکریز ،مدیر کنترل کیفی شرکت
قطعات خودرو خاور و مشاور سیستمهای کیفی بوده است.

مرتضی ملکی مين باش رزگاه؛ عضو هیات علمی دانشگاه و دانشیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه سمنان
است .ایشان مدرک دکتری تحصصی خود را در رشته مدیریت از دانشگاه میسور هندوستان دریافت نموده است و
از مهرماه  ،1389عضو هیات علمی دانشگاه سمنان است .ازجمله تجربیات کاری ایشان ،مدیریت تحصیالت
تکمیلی دانشکده اقتصاد ،مدیریت و علوم اداری ،برگزاری بیش از  40دوره آموزشی در حوزه مدیریت بازاریابی و
مشتریمداری ،مشاوره در امور بازاریابی و کارآفرینی و داور تخصصی چندین نشریه علمی در سطح کشور است.
عظيم اهلل زارعی؛ دانشیار گروه مدیریت بازرگانی و عضو هیات علمی دانشگاه سمنان است .ایشان مدرک
دکتری تحصصی خود را در رشته مدیریت از دانشگاه تربیت مدرس دریافت نموده است و دارای بیش از 150
مقاله علمی-پژوهشی و داور تحصصی چندین نشریه داخلی و بینالمللی است .در حال حاضر در حوزههای
مختلفی مانند مدیریت سیستمها ،مدیریت رفتار مصرف کننده ،تحقیقات بازاریابی و  ...به آموزش و پژوهش
مشغول است.
گلنار شجاعی باغينی؛ دارای دکتری تحصصی مدیریت از دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات در
گرایش مدیریت دولتی است .در حال حاضر ایشان عضو هیات علمی گروه مدیریت دانشگاه آزاد شاهرود است.
ازجمله تجربیات ایشان سرپرست حوزه اداری-مالی دانشگاه شاهرود ،مدیر گروه مدیریت دانشگاه آزاد شاهرود
است .ایشان دارای بیش از  40مقاله علمی–پژوهشی و چندین مقاله در کنفرانسهای معتبر ملی و بین المللی در
حوزه مدیریت است.

