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چکیده
بازاریابی سبز مقولهای است که اهمیت انجام آن در جهان امروز بیش از هر زمان دیگری احساس میشود .چررا کره از
یک سو تخریب طبیعت بقای زندگی بشر و حتی کسب و کارها را به خطر انداخته است و از سوی دیگر با افزایش توجره
مردم به محیط زیست بازار خوبی برای فعالیت در زمینره محصرو ت سربز ایجراد شرده اسرت کره نیراز بره برنامره ریرزی و
استراتژیگذاری دارد .در این تحقیق ،تالش شده است تا مصرف کنندگان محصو ت سبز با استفاده از متغیرهرای سربک
زندگی و روش إیآیاو بخش بندی شوند .این تحقیق از نرو کراربردی و توصریفی-پیمایشری اسرت .ابرزار جمرر آوری
داده ها پرسشنامه است که پس از تأیید روایی و پایایی بین مصرف کنندگان کا ی ارگانیک در شرهر شریراز توزیرر شرد.
سرانجام با استفاده از نرم افزار  SPSS18تحلیل بر روی  919پرسشنامه سرالم انجرام گرفرت .بررای تعیرین خوشرههرا ،ابتردا
تحلیل عاملی با روش مولفه های اصرلی انجرام شرد ترا متغیرهرا در چنرد عامرل خالصره شروند .سروس تحلیرل خوشرهای دو
مرحله ای (ابتدا سلسله مراتبی و بعد غیرسلسله مراتبی) روی عوامل بره دسرت آمرده انجرام شرد .در نتیجره تعرداد  5خوشره
مشخص شد که ویژگی افراد هر خوشه با توجه به خصوصریات جمعیرت شرناختی و سربک زنردگی بیران شرد .نترای ایرن
تحقیق نشان میدهند که خریداران کا های ارگانیک در شیراز بیشتر مرد ،متأهل ،در سنین جوانی و میانسالی ،با درآمردی
متوسط ،تحصیالت دانشگاهی هستند .ایرن افرراد بیشرتر در خرانوادههرای  9و  1و  5نفرره عورو هسرتند و مرویرترین شریوه
تبلیغات استفاده از رسانههای صوتی و تصویری است .خوشه  9بیشتر افراد پیشرفت طلب ،خوشه  1افرادی آرامرش طلرب،
خوشه  9افرادی عالقه مند به خرید و مدگرا ،خوشه  1عالقه مند بره کارهرای فنری و هنرری و مراقرب سرالمتی و خوشره 5
افرادی پرمشغله و مصرف گرا با درآمدی مناسب و رفتار سبز هستن د.در پایان پیشرنهاداتی برا توجره بره نترای تحقیرق ارایره
گردید.
واژههایکلیدی :بازاریابی سبز ،مصرف کنندگان سبز ،بخش بندی بازار ،ابعاد سبک زندگی ،روش إیآیاو.



* نویسنده مسؤول

mr.karimi@atu.ac.ir
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مقدمه

پاسرررخگویان نسررربت بررره محررریطزیسرررت نگررررانانرررد.

با رشد توانایی های بشر در قرون اخیر ،تعادل زیست

مصاحبههای اخیر با بریش از  251مردیرعامل از سرتاسرر

محیطی به زیان طبیعت بر هرم خرورد .لطمرات وارده برر

جهرران نشرران داد  19درصررد احسرراس مرریکننررد کرره

طبیعررت در طرری ایررن سررالهررا ابعرراد گسررترده و غیرقابررل

پیادهسازی برنامههای پایرداری کره برا کسربوکارهرای

جبرانرری یافررت .گرررم شرردن زمررین ،سررورا شرردن یرره

اصررلی آنهررا درگیررر باشررد ،برررای موفقیررت آترری آن

اوزون ،انقراض گونههرای مختلرگ گیراهی و حیروانی و

کسب وکارها می تواند حیراتی باشرد (برورین ،لیندسری-

سایر بالیای طبیعری ،توجهرات را بره سرمت موتروعات

مولیاین و کریشرنان .)1199 ، 5بررسری چنردین مطالعره

مرتبط با محیط زیست جلب کردهاند .از آنجا کره روش

مختلگ نیز نشان میدهد که داشرتن اسرتراتژی بازاریرابی

مصرف انسان تاییر زیادی در این تخریبها داشته است،

سبز عملارد شرکت را افزایش میدهد (حسرن و ازمران

موتررو حفا ررت از محرریط زیسررت معطرروف برره رفتررار

علی .)1195 ،6واتح است که عملاررد زیسرتمحیطری

مصرف کننده شد (عبدل مهمین .)1112،9آمارهرا نشران

تررعیگ مرریتوانررد شرررکت را در یررک وتررر نامسرراعد

میدهند که تعداد افراد عالقه مند به خریرد کرا ی سربز

رقررابتی قرررار دهررد .برررای استراتژیسررتهررای بازاریررابی،

روزبه روز افزایش می یابند .طبق تحقیقات مککینرزی

1

درک ایرات برالقوه برنامره سربز برر کسربوکرار خرود،

 %42 ،از مردم ملرتهرای مختلرگ ملرل برزیرل ،کانرادا،

مشررتریان و قرروت یررا تررعگ نسرربی آن در عملارررد

چین ،فرانسه ،آلمان ،هند ،بریتانیرا و آمریارا بره کراهش

محیط زیستی شرکت ،موتوعی حیراتی اسرت (پیترای،2

ایرات تخریبیشان در محیطزیست عالقه نشران دادهانرد

 .)1114بوخاری )1199( 4بیان میکند پن دلیرل وجرود

(چررراین و کاکررو  .)1191 ،براسرراس گررزارش موسسرره

دارد که بازاریا ها باید برای انطبرا برا بازاریرابی سربز

تحلیلگر صنعت جهرانی 9در سرال  ، 1199برازار جهرانی

اقرردام کننررد .9 :فرصررتهررا یررا مزیررتهررای رقررابتی .1

بازاریابی سبز در سال  ،1192به ارزش  9.5تریلیون د ر

مسررئولیت اجتمرراعی سررازمان  .9فشررار دولررت  .1فشررار

خواهد بود .همچنین این گزارش بیان مریکنرد ،آگراهی

رقابتی  .5مباحث سود و هزینه.

فزاینررده در مررورد مسررایل محرریطزیسررتی در بررین مررردم،

با توجه تعداد روزافزون شررکتهرایی کره بره برازار

کسبوکارهرا و دولرتهرا یاری از د یرل اصرلی بررای

سرربز وارد م ریشرروند ،نیرراز برره اسررتراتژیهررای مناسررب

چنین بازار بالقوهای اسرت (چرراین و کاکرو .)1191 ،1

بخررشبنرردی ،هرردف گیررری و جایگرراه یررابی را تأکیررد

تحقیق سئی کاتسوشا در مرورد آگراهی زیسرتمحیطری

می کند .یرک موترو رایر در حروزه بازاریرابی سربز،

درسال  1112نشان داد که  %11.1از پاسخگویان دربراره

تالش برای تعیین ویژگیهای مصررفکننردگان سربز برا

گرم شدن جهانی نگراناند که این مقدار در سرال 1116

هدف بخشبندی است (پاکو و راسوپو.)1114 ،1

برابر با  %49.9بوده است .همچنین تحقیرق آنهرا کره در

در این تحقیق با استفاده از متغیرهای سربک زنردگی

بازارهررای نو هررور انجررام شررده نشرران داد کرره  %45از

اقدام به بخش بندی مصرف کنندگان سبز شده است ترا

1 Abdul-Muhmin
2 McKinsey
3 Global Industry Analysts Inc.
4 Cherian & Jacob

5 Borin, Lindsey-Mullikin & Krishnan
6 Hasan & Azman Ali
7 Peattie
8 Bukhari
9 Paco & Raposo

بخشبندی مصرف کنندگان سبز با استفاده از متغیرهای سبک زندگی 965 /

مشخص شود چه افرادی با چه ویژگیهرایی و چره نرو
سبک زندگی متقاتی خرید کا ی سبز هستند.

در تعریفی دیگر بازاریابی سبز به تمرام فعالیرتهرای
گفته میشود که برای ایجاد و تسهیل هرگونه مبادلره در
جهت برآورده سازی نیازها یا خواستههای بشرر طراحری

مبانینظریتحقیق

شده اسرت برهطروری کره برطررف کرردن ایرن نیازهرا و

بازاریابیسبز

خواستهها با حداقل ایر تخریبی روی محیط طبیعی انجام

واکه "سبز" مصرادیق زیرادی را در برر مریگیررد .برا

شود (پولونسای.)1199 ،1

توجه به نظر پریم و دالرین" ،9سربز" مریتوانرد برهعنروان

پدید آمدن مبحث توجه بره محریطزیسرت طبیعری

هوشرریاری نسرربت برره محرریطزیسررت ،پایررداری ،آگرراهی

بهعنوان یک مسرأله بازاریرابی اسرتراتژیک طری چنردین

اکولوکیک ،حفا ت ،بشردوسرتی ،حمایرت از مصررف

مرحله حاصل شده است .لی 99سه مرحلره بررای تاامرل

کننده 1نروین و مسرئولیت اجتمراعی شررکتهرا تعریرگ
شود (می ،لینگ و پیو.)1191 ،9
بازاریابی سبز اولین بار در اواخر دهره  9121معرفری
شد وقتی که انجمرن بازاریرابی آمریارا 1اولرین کارگراه

91

بازاریابی سبز بیان میکند:
مرحله اول بازاریرابی سربز از دهره  9141آغراز شرد،
زمانی که اندیشه بازاریابی سبز جدیداً در صنعت جریران
یافتهبود.بازاریرابی سربز در دهره  9111وارد مرحلره دوم

آموزشرری 5در مررورد بازاریررابی اکولوکیررک را در سررال

شد ،در این مرحله بازاریابران برازخور منفری شردیدی را

 9125برگزار کرد و ماحصرل آن اولرین کترا در ایرن

تجربه کردند .در حرکتری روبرهجلرو ،بازاریابران متوجره

حوزه با موتو "بازاریابی اکولوکیک" بود که توسرط

شدند که نگرانی مصرفکنندگان و نگرش ملبت آنهرا

هینیون و کاینیر 6در سال  9126تألیگ شد .اولین تعریگ

به محیط زیست و محصو ت سبز هنوز در رفترار خریرد

از بازاریابی سبز طبق گفته هینیون به این صرورت اسرت:

آنها وارد نشده است .از سال  ،1111بازاریرابی سربز در

پیاده سازی برنامههای بازاریابی هدایت شرده در بخشری

مرحله سوم توسعه یافتره اسرت .در ایرن مرحلره برا پیراده

از بازار که نسبت به مسایل زیستمحیطری آگراه هسرتند

سازی تانولوکیهای پیشرفته ،قروانین سرختگیرانه ترر از

(موهاجان.)1191،2
پیتای در سال  1115بازاریابی سبز را به این صرورت
تعریگ میکند " :فرایند مدیریتی جامر نگر 4که مسئول

جانررب دولررتهررا و افررزایش آگرراهی جهررانی نسرربت برره
محیطزیست ،بازاریابی سبز مجدداً برا اقبرال مواجره شرد
(رهبر و عبدالوحید.)1199 ،91

تعیین ،پیش بینی و بررآورده سرازی نیازهرای مشرتریان و
جامعه با روشی سود آور و پایدار است"(پیتای.)1114 ،

مصرفکنندگانسبز

مصررررف یرررک پدیرررده اقتصرررادی اسرررت کررره بررره
خواستههای فردی مربرو بروده و برهصرورت تجمیعری،

1 Prem and Daleen
2 consumerism
3 Mei, Ling &Piew
)4 American Marketing Association (AMA
5 workshop
6 Henion and Kinnear
7 Mohajan
8 Holistic

محرررک اقتصرراد اسررت لرریان مصرررف ،یررک پدیررده

9 Polonsky
10 Physical environment
11 Lee
12 Rahbar& Abdul Wahid
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اجتماعی و فرهنگی نیز محسو مریشرود کره از طریرق

که از چند سال قبل هیچگونه سموم دفرر آفرات گیراهی

آن افراد هویت خود را بیران مریکننرد .عرالوه برر ایرن،

نظیر :علگ هرزکشها ،قارچکشها و مواد شریمیایی در

مصرف یک فرآیند فیزیای است که بهواسطه آن منرابر

آن استفاده نشده و فقط با مواد طبیعری ماننرد کمووسرت

مصرف میشوند .در بازاریابی سرنتی تأکیرد روی منرافر

گیاهی تقویت میشود ،رشد میکنند .بنابراین مریتروان

مصرف برای مصرفکننده به صرورت فرردی اسرت .در

کررا ی ارگانیررک را در زمررره کا هررای سرربز در نظررر

بازاریابی پایداری ،منافر مصرف برای مصررفکننرده برا

گرفت.

نگرانرری در مررورد هزینررههررای تجمیعرری اجتمرراعی و

براساس گزارش سال  1191موسسه فیبل ، 1در سرال

زیست محیطی آن متوازن شده است (بلز ،پیتای ،کریمی

، 1191در ایران مساحت برابر با  2156هاتار زیر کشت

علویجه و خارستانی.)9919 ،

محصو ت ارگانیک بوده است که  9146هاترار از آن

ورناار و وادوا )1199( 9مصرف کننده سبز را فردی
تعریگ میکنند که رفتارهای دوستدار محریطزیسرتی را
اتخاذ کند و/یا فراتر از سایر اسرتاندارها اقردام بره خریرد

مربو به استان فارس است (ویلر و کیلچر.)1191 ،
از میزان مصرف کا های ارگانیک آمرار دقیقری در
دسترس نیست.

کررا ی سرربز کنررد .رنفرررو مصرررفکننرردگان سرربز را
مصرررررفکننرررردگانی تعریررررگ مرررریکنررررد کرررره از

بخشبندیبازاربامعیارسبکزندگی3


کسبوکارهایی که از شیوههای دوستدار محریطزیسرت

شرکت هایی که در برازار مصررف کننرده و صرنعتی

اسرررتفاده مررریکننرررد ،حمایرررت مررریکننرررد .همچنرررین

فعالیت میکنند ،می دانند که توانایی تأمین نیازهای تمام

مصرف کنندگان سبز بره میرزان سربز برودن کرا یی کره

خریررداران را ندارنررد یررا حررداقل بررا یررک روش مشررابه

خریداری میکننرد ،توجره مریکننرد (مری و هماراران،

نمی توان کلیه خریداران را راتری نگهداشرت .آنهرا از

.)1191

نظر نیازها و رویههای خرید از یادیگر بسریار متمایزنرد.
شرکت هرا نیرز از نظرر توانرایی و اسرتعداد و خردمت بره
قسررمتهررای مختلررگ بررازار از قابلیررتهررای متفرراوتی

کاالیسبز
"محصو ت سبز" و "محصرو ت زیسرتمحیطری"

برخوردارنررد .بنررابراین برره جررا اسررت کرره شرررکتهررا

واکههررای تجرراری هسررتند کرره معمررو ً برررای توصرریگ

قسمتهایی از بازار را برای فعالیت خرود انتخرا کننرد

محصو تی که از طریق حفظ انرکی ،منابر و/یا کراهش

که در خدمت به آن از توانمنردی بیشرتری برخوردارنرد

و حذف استفاده از عوامل سمی ،آلودگیها و تایعات،

(کرراتلر و آرمسررترانگ .)9911 ،برردین ترتیررب مفهرروم

از محیطزیست طبیعی مراقبت میکنند یا وتعیت آن را

بخش بندی بازار اولین بار توسط وندل اسرمیت در سرال

ارتقا میدهند (مری و هماراران .)1191 ،از طرفری طبرق

 9156معرفرری شررد فراینرردی کرره بازارهررا را بررر مبنررای

تعریررگ رترروی ،پورطرراهری ،رکررن الرردین ()9911

قواعدی مشخص ملل نیازها و خواسرتههرا ،ویژگریهرا و

محصو ت ارگانیرک محصرو تی هسرتند کره در تمرام
مراحل رشد با سیستم طبیعی هماهنگ بوده و در خراکی
1 Vernekar& Wadhwa

2 FIBL
3 Lifestyle segmentation
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رفتار مشتری به بخشهای کوچرکترر تقسریم مریکنرد

رفتررار خریررد و رفتررار مصرررف وی تأییرگررذار اسررت و

(پاکو و راسوپو.)1114 ،

مشخص کننده بسیاری از تصمیم هرای مصررف اوسرت.

برای بخش بندی بازار روش واحردی وجرود نردارد.

شیوه زندگی اغلب انگیزهها و ناات راهنمرای اصرلی را

یک بازاریا بایرد بررای دسرتیابی بره بهتررین راه بررای

برای خرید افراد در اختیارشان قرار میدهد اما ایرن کرار

مطالعه ساختار بازار ،متغیرهای تقسیم بازار را برهصرورت

به صورت ناخودآگاه در ذهرن فررد ایجراد مریشرود .برا

منفرررد یررا ترکیبرری مررورد آزمررایش قرررار دهررد (کرراتلر و

توجه به این موتو  ،فرصتهایی برای استراتژی بخش

آرمسترانگ.)9911،

بنرردی بررازار ایجرراد مرریکنررد کرره در آن سرربک زنرردگی

معیارهای بخشبندی بازار را بهصورت کلی میتوان

منتخب فرد ،نو کا و حتی مرارکهرای برالقوه وی را

برره سرره دسررته تقسرریم کرررد .9 :متغیرهررای مربررو برره

مشخص میکند (بخشیزاده .)9941 ،در صورتی کره از

مشخصررات فررردی .1متغیرهررای رفترراری .9متغیرهررای

مفهوم سبک زندگی استفاده معقرول و منطقری بره عمرل

مربررو برره اطالعررات روانشررناختی( .درامونررد ،انسررور و

آید ،این مفهوم می تواند به کسرب آگراهی و اطالعرات

اشفورد.)9911 ،

بازاریابان نسربت بره ارزشهرای در حرال تغییرر مصررف

روشهای روان نگاشتی در تقسیم بازار ،اخیراً بیشرتر
مورد توجه قرار گرفتهاند (دراموند و هماراران.)9911 ،

کننده و نحوه تأییر آن بر رفتار خرید کمک کند (کاتلر
و آرمسترانگ.)9911 ،

در این روش بخشبندی ،بخشهای برازار برا اسرتفاده از

سیستمهای توصیگ کننده سربک زنردگی کره روان

ویژگی های سبک زندگی ،نگرشها و شخصریت افرراد

نگار نامیده میشوند از مقیراسهرای مختلرگ ملرل طبقره

مشخص میشوند .در این رویارد برهجرای پررداختن بره

بندی والس ( 1ارزشها و سبکهرای زنردگی) ،و ابعراد

متغیرهای تک عاملی نظیر سن ،جنسیت ،وتعیت تأهل،

سبک زنردگی (ایای او) اسرتفاده مریکننرد (بیمریش و

تالش می شود تا تصرویر جرامر ترری از سربک زنردگی

دیگررران .)1112 ،9در ایررن تحقیررق برررای تعیررین سرربک

افراد بر اسراس نرو فعالیرتهرا ،عالیرق و عقایدشران بره

زنرردگی افررراد از روش إیآیاو 1اسررتفاده شررده اسررت.

دست آید .سبک زندگی افراد با مطرح کردن سوالهایی

پالمررر 9در سررال  9121در مقالررهای مرردل ایآیاو را برره

مربررو برره فعالیررتهررا ،عالیررق و عقایررد و همچنررین

همراه ویژگی های زندگی شناختی ارایه داد (سرادیش و

سؤالهایی در مرورد نرو کرا و خردماتی کره اسرتفاده

راجاموهررران .)1191 ،1إیآیاو مخفرررگ سررره کلمررره

میکنند ،مشخص میشود (دراموند و همااران.)9911 ،

فعالیتها ،عالئق و عقاید است.

براسرراس مرردلهرراوکینز و همارراران ،شرراخصهررای
متعدد درونی و بیرونی (از جملره ویژگریهرای جمعیرت
شررناختی ،خرررده فرهنررگ ،طبقرره اجتمرراعی ،انگیررزههررا،
شخصرریت ،هیجانررات و احساسررات ،ارزشهررا و  )...در

پالمر ( )9121بیان کرد که مطالعه سبک زنردگی بره
سنجش این عناصر میپردازد:
 چگررررونگی صرررررف وقررررت افررررراد در انجررررامفعالیتهایشان

تعیین شیوه زندگی مویرنرد ،بره عبرارتی سربک زنردگی
نمایانگر عوامل مختلفی است .شیوه زندگی مورد عالقره
یک فرد بر روی نیازها و تمایالت و بره تبرر آن بررروی

1 Beamish et al.
)2 AIO (Activities, Interests, Opinions
3 Plummer
4 Sathish & Rajamohan
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 مهمتررین و دوسرت داشرتنیتررین چیزهرا در نرزدافراد

جدول  9ابعراد سربک زنردگی در روش إیآیاو را
نشان میدهد.

 عقاید و دیردگاههرای افرراد در مرورد خودشران ودنیای اطراف.
جدول()1ابعادسبکزندگی(سادیشوراجاموهان)2112،
خصوصیاتجمعیتشناختی
سن

عالیق
خانواده

عقاید
خودشان

فعالیتها

کار

میزان تحصیالت

خانه

مسایل اجتماعی

تفریحات

درآمد

شغل

سیاست

رویدادهای اجتماعی

شغل

جامعه

کسب وکار

تعطیالت

اندازه فامیل

سرگرمی

اقتصاد

سرگرمی

مسان

مد

تعلیم و تربیت

عوویت در باشگاه

منطقه جغرافیایی

غذا

کا

جامعه

اندازه شهر

رسانه جمعی

آینده

خرید

مرحله دوره زندگی

اهداف

فرهنگ

ورزش

پیشینهتحقیق

همچنررین بررر اسرراس بررسرریهررای انجررام شررده در

تحقیقات متعددی مرتبط برا حروزه بازاریرابی سربز و

پایگاههای علمی معتبر فقط یک مطالعه با هردف بخرش

بخش بندی در سطح ملی یا جهانی انجام شده است .امرا

بندی مصرف کنندگان سبز در کشور انجام شده بود که

طبق بررسیهای محققران ،فقرط یرک مطالعره در حروزه

در آن حسینی و تیایی بیده ( ،)9911تحقیقی برا هردف

بازاریابی سبز در شهر شیراز انجام شده اسرت کره در آن

بخشبندی بازار سبز بر پایه متغیرهای جمعیت شرناختی،

رعنایی کردشرولی و الره یراری بوزنجرانی ( )9911ترأییر

روان شناختی و رفتاری و همچنین بررسی رابطه بین هرر

مسررئولیت پررذیری زیسررتمحیطرری مصرررفکننرردگان

متغیر با رفتار مصرف کنندگان سربز در شرهر یرزد انجرام

محصو ت لبنیاتی بر تصمیم خرید سبز آنها را در شهر

دادند .از  151نفر 61 ،درصد آنها مرد و  11درصد زن

شیراز مورد پژوهش قرار دادند .یافته ها نشران داد میرزان

بودند 11 .درصد پاسخگویان دارای تحصیالت لیسرانس

مسئولیت پرذیری زیسرت محیطری مصررف کننردگان برر

و کمتر بوده و  26درصرد آنهرا در رده سرنی  94ترا 95

تصمیم آنها به خرید محصو ت دوستدار محیطزیست

سال قرار داشرتهانرد .همچنرین اغلرب افرراد ( 19درصرد)

تأییر ملبت و معنیداری دارد ،به عالوه نرو بسرته بنردی

دارای درآمد بین  511تا  411هزار تومان بودند .در ایرن

محصررول و قابلیررت بازیافررت و اسررتفاده مجرردد از آن

تحقیررررق برررررای بخررررشبنرررردی و پروفایررررل کررررردن

مهررمترررین عامررل در خریررد محصررو ت سرربز برره شررمار

مصرفکنندگان سبز ایرانی از نقشرههرای خودسرازمانده

می آید .همچنین مشخص گردید که افراد متأهل نسربت

استفاده شده است .نتای چهار بخرش برازار را شناسرایی

برره افررراد مجرررد مسررئولیت پررذیری بیشررتری را در قبررال

کرد که آنها را سربزهای شردید ( 11.92درصرد افرراد،

محیطزیست از خود نشان میدهند.
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بیشتر در رده سنی  11-95سال ،درصرد خرانمهرا بیشرتر،

در جدول  1خالصهای از سایر مطالعات انجرام شرده

دارای تحصیالت دیولم و کمتر) ،سبزهای بالقوه (14.52

با موترو بخرش بنردی مصررف کننردگان سربز آورده

درصررد افررراد ،بیشررتر رده سررنی  91-15سررال ،میررانگین

شده است.

درآمد با ی  9میلیون تومان ،بیشتر مررد) ،خودخواهران
تیره ( 16.91درصد افراد ،بیشرتر در سرنین  11-94سرال،

روشتحقیق

درآمد با ی  9میلیون ،تحصریالت لیسرانس و برا تر) و

این تحقیق را بر اساس چگرونگی بره دسرت آوردن

تیرههای شدید ( 95.42درصد افراد ،بیشتر در سنین -94

دادههای مورد نظر می توان در زمره تحقیق توصیفی بره

 11سال ،دارای تحصیالت لیسانس ،و درآمد بین  1.5ترا

شمار آورد و چون دادههای مورد نظرر از طریرق نمونره

 9میلیون تومان) نامیدند.

گیری از جامعه ،برای بررسی توزیر ویژگیهای جامعره
آماری انجرام مریشرود ایرن تحقیرق از شراخه پیمایشری
است.

ردیگ

جدول()2خالصهبرخیمطالعاتانجامشدهمرتبطبابخشبندیمصرفکنندگانسبز
نویسندگان و
سال انتشار

عنوان تحقیق

نتیجه گیری
* شناسایی سه گروه:

9

چان ()9111

بخشبندی مصرفکنندگان سبز
در هنگکنگ

 مصرفکنندگان سبز متعصب ( %12بازار) مصرفکنندگان سبز میانی ((%94 -مصرفکنندگان سبز کم مصرف ()%95

1

9

روچ،

هدف گیری مصرفکنندگانی

بارگرون و
فورلو ()1119

که حاترند برای کا ی سبز پول
بیشتری پرداخت کنند

بوردازند .این بخش بیشتر زنان ،متأهل و با حداقل یک فرزند در خانه هستند.
* بخش عظیمی از افراد هنوز تصمیمی نگرفتهاند که بازاریابان میتوانند با تغییر در استراتژیهای
بازاریابی برخی از این افراد مردد را به گروه خواهان کا ی سبز وارد کنند.

بخشبندی اخالقی

* نتای تحلیل سه بخش از خریداران را مشخص کرد:
 -خریداران پایبند به اصول

الخطیب
()1119

بودور و
1

5

6

ساریگولو
()1115
پاچو و راسوپو
()1114

مصطفی
()1111

مصرفکنندگان در کشورهای در
حال توسعه :یک تحلیل مقایسه ای

کانگ و وو
()1191

 خریداران مشاوک -خریداران بیاخال

حساسیت نسبت به محیطزیست
در یک کشور در حال توسعه:

* افراد به سه گروه تقسیم شدند :افراد نگران فعال ،افراد نگران منفعل ،افراد بی خیال.
* اگرچه نگرش برای تمایز مصرفکنندگان سبز کاربردی است اندازه گیری نگرش نسبت به یک رفتار

طبقه بندی مصرف کننده و
کاربردهای آن

خاص نسبت به اندازه گیری نگرشهای کلی نسبت به محیطزیست پیش بینی کننده بهتری از رفتار
محیطزیستی است.

بخشبندی سبز :کاربرد برای بازار
مصرف پرتغال

* در پایان سه گروه تفایک شد که به این صورت نامگذاری شدند :بدون تعهد ،فعا ن سبز و
نامشخص.

طیگهای سبز :بخشبندی
مصرفکنندگان سبز در کویت با
استفاده از نقشههای خودسازمانده

بخشبندی بازار و درخواست
2

*  99.9درصد از پاسخ دهندگان (معادل  991نفر از  112نفر) حاترند مبلغ بیشتری را بابت کا ی سبز

برای پرداخت هزینه بر سبز در
میان شهرنشینان چینی :مطالعه
موردی شهر جیانگسو

* نتای این تحقیق چهار گروه از افراد را شناسایی کرد که بهصورت زیر نامگذاری شدند:
 سبزهای حقیقی سبزهای بالقوه سبزهای بی میل اساساً قهوه ای* تفاوتهای معناداری در متغیرهای دموگرافیک ملل سطح تحصیالت ،درآمد خانوار ،محل ساونت
در بخشبندی جمعیت وجود دارد.
* با توجه به ایناه افراد با تحصیالت و درآمد بیشتر خواهان پرداخت پول بیشتری برای انرکی سبز
هستند ،نتیجه گیری شد که انرکی سبز در چین یک محصول لوکس است که فقط بخش خاصی از مردم
خواهان آن هستند.
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جامعه آماری این تحقیرق شرامل مصررف کننردگان

جنسرریت ،وتررعیت تاهررل ،سررن ،درآمررد ماهیانرره ،میررزان

مررواد غررذایی ارگانیررک در شررهر شرریراز هسررتند .برررای

تحصیالت و تعداد افراد خانواده اسرت .پاسرخهرای ایرن

نمونهگیری ،از روش نمونرهگیرری خوشرهای –ناحیرهای

سوا ت به شرکتهرا در شناسرایی افرراد برا سربکهرای

استفاده شده است .بدین ترتیب که شرهر شریراز بره پرن

زندگی خاص کمک میکند .همچنرین در ایرن قسرمت

ناحیه شمال ،جنو  ،شر  ،غر و مرکز تقسیم شد.

پرسیده شده است که کدام نو تبلیغات (اینترنتی و پیرام

در هر منطقه فروشگاههای کا های ارگانیرک شناسرایی

کوترراه ،رادیررو و تلویزیررون ،تبلیغررات چرراپی ،تبلیغررات

شد ،تعدادی از آنها به صورت تصادفی انتخرا شردند

محیطی و تبلیغرات مسرتقیم) بیشرتر از بقیره جلرب توجره

و پرسشنامهها در بین مشتریان آن فروشگاهها توزیر شد.

میکند .پاسخ به این سوال در جایگاه یرابی محصرو ت

برای تخمرین حجرم نمونره چرون آمرار دقیقری از تعرداد

کمک خواهد کرد.

مصرف کنندگان در دسترس نبود لذا از فرمول با حجرم
جامعه نامحدود استفاده شد:

در قسمت دوم پرسشنامه برخی ویژگریهرا مصررف
کا های ارگانیک آورده شده است( .جدول  )9در ایرن
تحقیق برای تعیین سبک زندگی افراد از روش إیآیاو

در سطح خطای  5.5درصد و مقدار ( Pمقدار نسبت
صفت موجود در جامعه) برابر با  ،1.5طبق فرمول مقردار
نمونه مناسب برابر با  911خواهد بود.
منابر اطالعاتی میتوانند دست اول یرا دسرت دوم و
یررا از هررر دو نررو باشررد منبررر دسررت اول ایررن تحقیررق
پرسشنامه اسرت کره برین شرماری از مصررف کننردگان
کا هررای ارگانیررک خرروراکی توزیررر ،جمررر آوری و
سوس تجزیه و تحلیل شد.منابر یانویه نیز کتب ،مقرا ت
علمرری و تخصصرری و سررایتهررای اینترنترری مرررتبط بررا
موتو هستند که در جمر آوری اطالعرات زم مرورد
استفاده قرار گرفت.
برای یافتن سبک زندگی مصرف کنندگان کا های
ارگانیک خوراکی و همچنرین بررسری تراییر هریرک از

(ابعاد سبک زندگی) استفاده شده است ،بدین منظور در
قسمت سوم پرسشرنامه بره منظرور تعیرین سربکزنردگی
افررراد از سرروا ت تحقیررق کرراواک 9و گررومیش اوگلررو
( )1116استفاده شده است .تعداد سوا ت  16مریباشرد
که خود آنها اقتباسی از سوا ت سربکزنردگی ولرز و
تایگرت )9122( 1اسرت .از سروا ت ایرن پرسشرنامه در
تحقیق هارکار ،کاینک و کوچوک امیر اوگلو)1111( 9
و کوچرروک امیررر اوگلررو ( )9111نیررز اسررتفاده شررده
است.جهت دستیابی به روایی زم در طراحی و اسرتفاده
از پرسشنامه ،سعی شد پس از انجرام مطالعرات مقردماتی
پیرامون موتو مورد بررسی برا مشرورت و مصراحبه برا
خبرگان و صاحبنظران این حروزه پرسشرنامهای طراحری
گردد که از روایی خوبی برخوردار باشد.

ویژگیهای این نو کا بر تصمیم خرید آنها ،در ایرن
مطالعه از پرسشنامهای متشال از سه قسمت و شرامل 61
گزینه جهت پاسخگویی استفاده شد.
در قسمت اول آن ویژگریهرای زندگینامرهای افرراد
مورد پرسرش واقرر شرده اسرت .ایرن ویژگریهرا شرامل

1 Kavak & Gumusluoglu
2 Wells & Tigert
3 Harcar, Kaynak & Kucukemiroglu
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ویژگیهایکاالهایارگانیکبهانضماممنابع

جدول()3
کمک به بهبود وتعیت محیط زیست

 PCEو نگرانی محیط زیست (مزیت)

کائو و همااران1191 ،

نگرانی برای فرزندان و نسلهای بعدی

بشردوستی (مزیت)

مصطفی1111 ،

تولید آلودگی کمتر (آ  ،هوا،خاک)
طعم و بوی طبیعی محصول
ترر کمتر برای سالمتی انسان و سایر

شفیر و رنای1191 ،
شفیر و رنای1191 ،

ویژگی محصول ارگانیک (مزیت)

شفیر و رنای1191 ،

موجودات
دسترسی راحت به محصول

ماان (بازدارنده)

قیمت با تر نسبت به کا ی معمولی

قیمت (بازدارنده)

کائو و همااران1191 ،
شفیر و رنای1191 ،
پیتای1114 ،

عالوه بر ایرن چرون در تهیره پرسشرنامه از تحقیقرات

برای سنجش پایایی از آزمون آلفرای کرونبرا اسرتفاده

مرتبط با ای آی او استفاده شده است میتوان بره روایری

شد :بدین منظور  94پرسشنامه برین افرراد جامعره هردف

پرسشنامه اطمینان نسبی داشت .همچنرین در ایرن تحقیرق

توزیر شد .که نتای آن در جدول  1آورده شده است.

جدول()4پایاییپرسشنامه
سوا ت

آلفای کرونبا اولیه

آلفای کرونبا نهایی

وتعیت

سبک زندگی

1.211

1.211

مناسب

ویژگیهای کا ی ارگانیک

1.641

1.265

*

مناسب

مجمو

1.216

1.216

مناسب

*گزینه دسترسی راحت به محصول حذف شد

بنررابراین گزینرره "دسترسرری راحررت برره محصررول" از

توزیر شده 911 ،پرسشنامه جمر آوری شرد کره  919ترا

قسمت عوامل مرویر برخریرد کرا ی ارگانیرک حرذف

سالم بود .به عبرارتی پرسشرنامههرای سرالم تحویرل داده

شده و تعداد گزینه های پاسخگویی در پرسشرنامه بره 51

شرده  64درصرد کرل پرسشرنامههرای توزیرر شرده بررود.

عدد کاهش یافت.

خالصرره یافتررههررای تحقیررق حاصررل بخررش اول و دوم
پرسشنامه در جدولهای  5و  6آورده شده است.

یافتههایتحقیق

پرسشنامهها در محل فرروش کا هرای ارگانیرک بره
صررورت حورروری توزیررر شررد .از میرران  114پرسشررنامه

 / 921تحقیقات بازاریابی نوین ،سال پنجم ،شماره چهارم ،شماره پیاپی ( )91زمستان 9911

ویژگیهایجمعیتشناختیافرادنمونه

جدول()5
نام متغیر جمعیت شناختی
جنسیت
وتعیت تأهل

توزیر سنی افراد

درآمد ماهیانه

تحصیالت

تعداد افراد خانواده

سطوح

درصد فراوانی

مرد

54.1

زن

19.6

مجرد

92

متأهل

69

زیر  91سال

9.2

 91تا  91سال

11.6

 11-95سال

11.1

 61-51سال

99.6

با ی  65سال

9.9

زیر  611هزار تومان

4.9

از  611هزار تا  9میلیون تومان

91.9

از  9تا  1میلیون تومان

11.1

از  1.5 -1میلیون تومان

99.1

با ی  1.5میلیون تومان

1.6

زیر دیولم

9.9

دیولم و فو دیولم

99.9

لیسانس

11.6

فو لیسانس

94.4

دکتری و با تر

1

 9نفر

6.1

 1نفر

91.5

9و 1نفر

12.1

 5نفر

11.5

با ی  5نفر

91.1

اینترنت ،ایمیل ،شباههای اجتماعی و
پیام کوتاه
تبلیغات ایرگذار

11.4

رسانههای صوتی و تصویری

19.9

رسانههای چاپی

1.6

تبلیغات محیطی

5.1

تبلیغات مستقیم

11.1
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در ایررن پررژوهش برررای بخررش بنرردی افررراد مصرررف

متغیرهای یک عامل کمتر از  9باشد آن عامل تعیگ و

کننده کا های ارگانیک خوراکی ،از دو تحلیرل اصرلی

برری یبررات اسررت" (ص  .)912وقترری تعررداد  96عامررل

تحلیل عاملی و تحلیل خوشهای استفاده شد .ابتردا بررای

استفاده میشد تعداد عاملها با متغیرهای  9و کمتر زیراد

کاهش متغیرها و تعیرین ابعراد سربک زنردگی از تحلیرل

بود به همین دلیرل بررای کرم کرردن تعرداد عامرلهرا از

عاملی با روش مولفههای اصلی استفاده شد.

"معیار واریرانس تبیرین شرده متغیرهرا توسرط عامرلهرا"

در این تحلیل برای تعیین ایناره دادههرا مناسرب ایرن

اسررتفاده شررد .در ایررن روش تنهررا عامررلهررایی پذیرفترره

نو تحلیرل هسرتند از آزمرون  KMO-Bartlettاسرتفاده

می شود که بتوانرد میرزان کرافی از واریرانس متغیرهرا را

شررد .نتیجرره آزمررون  KMOمقرردار بررا ی  1.5و معررادل

تبیین کند .محققان برای کم شدن تعداد عامرلهرا سرطح

 1.515میباشد که بیانگر کفایت دادههای تحقیق است.

 %51واریانس تبیین شده را در نظرر مریگیرنرد( .حبیرب

نتیجه آزمون بارتلت نیرز نشران از معنرادار برودن دادههرا

پرور و صررفری .)9919 ،همچنرین حبیررب پرور و صررفری

دارد.

( )9919ذکر می کنند که در تحقیقات علروم اجتمراعی،

( p-valueبرابر با  1.111و  χ2برابر با )1115.911

فراوانی تجمعی درصد واریانس مربو به مقردار ویرژه،

برای مشخص کردن تعداد عوامل چند روش وجرود

نبایررد کمتررر از  %51باشررد(ص  .)995بنررابراین در ایررن

دارد .در ایررن مطالعرره ابترردا از "معیررار آزمررون کیررزر"

تحقیررق در وهلرره اول  1عامررل در نظررر گرفترره شررد کرره

استفاده شد .در ایرن روش بررای مشرخص شردن تعرداد

 51.55درصد از واریانس کل را تبیین مریکررد .امرا در

عوامررل ارزش ویررژه را بررا ی  9در نظررر مرریگیرنررد .بررا

تحلیل عاملی متغیرهایی که میزان اشرتراک آنهرا کمترر

استفاده از این روش تعداد عوامل برابرر برا  96بره دسرت

از  1.1باشرد بایرد حرذف شروند چرون نشران دهنررده آن

آمررد .حبیررب پررور و صررفری ( )9919ذکررر مرریکننررد" :

است که آن متغیر ربطی به عاملها ندارد (حبیرب پرور و

قاعده کلی در مورد عاملها این است کره هرچره تعرداد

صفری.)9919 ،

میزانتاثیرویژگیهایکاالیارگانیکبرتصمیمخریدافراد

جدول()6
ویژگی مورد بررسی

عالقه به محیط زیست

هم نو دوستی

سطوح

درصد فراوانی

خیلی کم

1

کم

6.6

متوسط

99.6

زیاد

14.1

خیلی زیاد

11.6

خیلی کم

1.2

کم

5.9

متوسط

19.9

زیاد

94.9

خیلی زیاد

91.6
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)میزانتاثیرویژگیهایکاالیارگانیکبرتصمیمخریدافراد

ادامهجدول(6
ویژگی مورد بررسی

تولید آلودگی کمتر

سالم تر بودن نسبت به محصو ت عادی مشابه

طعم و بوی خو و طبیعی محصول

قیمت با تر نسبت به کا ی معمولی

سطوح

درصد فراوانی

خیلی کم

1.2

کم

5.6

متوسط

19.6

زیاد

99.6

خیلی زیاد

6.5

خیلی کم

1.2

کم

9.9

متوسط

1.1

زیاد

91

خیلی زیاد

54.2

خیلی کم

1

کم

1.2

متوسط

5.6

زیاد

11.1

خیلی زیاد

61.1

خیلی کم

96.9

کم

19.1

متوسط

94.5

زیاد

9.9

خیلی زیاد

1

هنگررام اسررتفاده از  1عامررل ،میررزان اشررتراک تعررداد

گرفته شد که در این سطح بار عاملی قابل قبرول اسرت. .

زیادی از متغیرها زیر  1.1بود بره همرین دلیرل یرک پلره

با استفاده از چرخش واریماکس و مرتب سازی دادههرا

با تر رفته و تعداد  91عامل تعیین شرد .نترای تحلیرل برا

تفسیر راحت تر انجام شد .سوس با اسرتفاده از متغیرهرای

اسررتفاده از  91عامررل قابررل قبررول بررود .یعنرری هررم میررزان

زیررر مجموعرره ،عامررلهررا نامگررذاری شرردند .جرردول 2

اشتراک متغیرها برا ی  1.1برود ،هرم درصرد واریرانس

متغیرهای زیرمجموعه هر عامل ،برار عراملی آن ،درصرد

تبیین شده  %51.26بود و هم تعداد عامرلهرا برا کمترر از

واریانس تبیین شده آن عامل پس از چررخش عوامرل و

سرره متغیررر کرراهش زیررادی یافررت .حررداقل مقرردار مجرراز

نامگذاری عامل را نشان میدهد.

بارهای عاملی متغیرها بررای تعریرگ عامرل 1.9 ،درنظرر
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جدول()7نامگذاریهرعاملباتوجهبهبارعاملیمتغیرهایزیرمجموعه
عامل:1رهبروخودباور
متغیر

شرح گزینه

بارعاملی

گویه 16

پن سال بعد ،درآمد خانواده نسبت به چیزی که ا ن هست بسیار بیشتر خواهد بود.

1.641

گویه 19

احتما ً در سال آینده نسبت به ا ن پول بیشتری برای خرج کردن خواهم داشت.

1.656

گویه 94

من فار میکنم که قابلیتهای فردی زیادی دارم.

1.694

گویه 99

نسبت به اغلب افراد ،من فرد مستقل تری هستم.

1.619

گویه 12

احساس میکنم نسبت به اغلب افراد ،اعتماد به نفس بیشتری دارم.

1.551

گویه 19

دوست دارم افراد من را به عنوان یک رهبر یا سرگروه قبول داشته باشند.

1.119

گویه 91

من تالش میکنم چیدمان خانه طوری باشد که بچههایم احساس راحتی کنند.

1.912

گویه 91

من فردی هستم که بیشتر اوقاتم را در خانه میگذرانم و از در خانه بودن لذت میبرم.

1.944

* درصد واریانس تبیین شده پس از چرخش عوامل2.921 :
عامل:2اهلفن
متغیر

شرح گزینه

بارعاملی

گویه 94

در زمان فراغت ،به کارهای دستی (ملل نجاری ،خیاطی یا  )...میپردازم.

1.299

گویه 11

من معمو کارهای موردنیاز خانواده ملل دوختن لباس ،یا تعمیرات خانگی و  ...را خود انجام میدهم.

1.611

گویه 99
گویه 91

عالقه مندم یک مهارت دستی (ملل خیاطی ،نجاری ،تعمیر وسایل و تاسیسات و )...را در حد حرفهای یاد
بگیرم.
با تهیه لوازم موردنیاز در خانه (ملالً دوخت لباسها ،پختن مربا یا )...میتوان پول زیادی
ذخیره کرد.

1.611
1.566

* درصد واریانس تبیین شده پس از چرخش عوامل6.955 :
عامل:3مدگرا-عالقهمندبهخرید
متغیر
گویه 99

شرح گزینه
اگر مجبور باشم بین دو لباس یای را انتخا کنم ،لباسی که مد روز باشد را به لباسی که با آن
راحتم ،ترجیح میدهم.

بارعاملی
1.299

گویه 92

من معمو سعی میکنم مدل موهایم طبق آخرین مد روز باشد.

1.624

گویه 11

معمو ً من قبل از دوستان و اقوام ،فروشگاههای جدید التاسیس را امتحان میکنم.

1.569

گویه 95

معمو تبلیغات و آگهیها را برای اطال از فروشهای ویژه و حراجیها دنبال میانم.

1.921

گویه 19

وقتی محل زندگی من هرچند کمی به هم ریخته باشد ،احساس خوبی ندارم.

-1.959

گویه 4

به نظر من کارت بانای ابدا جالبی است چون وقت کمتری برای خرید تلگ میشود.

-1.916

* درصد واریانس تبیین شده پس از چرخش عوامل5.615 :
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ادامهجدول()7نامگذاریهرعاملباتوجهبهبارعاملیمتغیرهایزیرمجموعه
عامل:4ورزشکاروفعالاجتماعی
متغیر

شرح گزینه

بارعاملی

گویه 16

بیشتر دوست دارم در یک رویداد ورزشی شرکت کنم تا ایناه به یک جشن بروم.

1.292

گویه 19

به طور منظم در فعالیتهای ورزشی شرکت میکنم.

1.29

گویه 96

از تماشای مسابقات ورزشی لذت میبرم.

1.695

گویه 11

من در یک یا چند سازمان خدماتی (سازمانهایی با فعالیتهای داوطلبانه) عوو فعال هستم.

1.512

گویه 11

به شرکت داشتن در پروکههای اجتماعی (آموزش مردم یا کمک به مردم) عالقه مندم.

1.151

* درصد واریانس تبیین شده پس از چرخش عوامل5.619 :
عامل:5آرامواجتماعی
متغیر

شرح گزینه

بارعاملی

گویه 15

دوست دارم به دور دنیا سفر کنم.

-1.415

گویه 91

عالقه مندم که به مدت یک سال در یک کشور خارجی زندگی کنم.

-1.619

گویه 15

من به صورت داوطلبانه برای یک بیمارستان یا شرکت خدماتی کار میکنم.

1.199

گویه 95

من در کموینهای سیاسی یا فعالیت برای یک نامزد انتخابات شرکت میکنم.

1.111

گویه 11

من گذراندن یک بعداز هر آرام در خانه را به شرکت در یک جشن ترجیح میدهم.

1.191

گویه 91

از نظر من نظافت خانه یا اتا یک کار ناخوشایند است.

1.921

* درصد واریانس تبیین شده پس از چرخش عوامل5.51 :
عامل:6مراقبخانهوخانواده
متغیر

شرح گزینه

بارعاملی

گویه 92

من معمو اتاقم/خانه ام را خیلی شیک و تمیز نگه میدارم.

1.621

گویه 9

در زندگی ،اعوای خانواده ام مهمترین داراییهای من هستند.

1.615

گویه 9

دوستان و آشنایان اغلب برای مشورت سراغ من میآیند.

1.559

گویه 5

اگر یای از اعوای خانواده ام مریض شوند تا زمان سالمتی آنها ،اکلر کارهای دیگر را لغو
میکنم.

1.916

* درصد واریانس تبیین شده پس از چرخش عوامل5.965 :
عامل:7پرمشغلهومصرفگرا
متغیر

شرح گزینه

بارعاملی

گویه 11

به دلیل مشغله کاری ،حداقل یک وعده غذایی در روز باید از غذای آماده استفاده کنم.

1.296

گویه 1
گویه 91

به دلیل کمبود وقت ،گذراندن زندگی روزانه بدون غذای آماده (یا کنسرو شده) برای من سخت
است.
برای کسب اطالعات در مورد برندها ،افراد بیشتر سراغ من میآیند تا ایناه من سراغ آنها بروم.
* درصد واریانس تبیین شده پس از چرخش عوامل5.112 :

1.664
1.111
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ادامهجدول()7نامگذاریهرعاملباتوجهبهبارعاملیمتغیرهایزیرمجموعه
عامل:8مراقبسالمتی
متغیر

شرح گزینه

بارعاملی

گویه 96

من نسبت به میانگین جامعه بیشتر غذاهای کم کالری میخرم.

1.659

گویه 99

وقتی هوا گرم است ،چندین بار در طول یک هفته از نوشیدنیهای کم کالری استفاده میکنم.

1.516

گویه 11

حداقل در یای از وعدههای غذایی روز ،من از غذای رکیمی استفاده میکنم.

1.591

گویه 14

حقیقت این هست که من عالقه چندانی به نظافت اتا یا خانه ندارم.

-1.921

* درصد واریانس تبیین شده پس از چرخش عوامل5.111 :
عامل:9مقتصد
متغیر

شرح گزینه

بارعاملی

گویه 91

معمو با چانه زدن هنگام خرید یا شرکت در حراجیها سعی میکنم پول کمتری خرج کنم.

1.621

گویه 1

من فردی هستم که در هنگام خرید ،قیمتها را چک میکنم حتی اگر خرید کوچای باشد.

1.664

* درصد واریانس تبیین شده پس از چرخش عوامل1.212 :
عامل:11عالقهمندبهبرندها
متغیر

شرح گزینه

بارعاملی

گویه 6

من برای انتخا ایناه از کدام برند خرید کنم ،اغلب نظرات دوستانم را جویا هستم.

1.611

گویه 91

دوست دارم هر کا یی که میخرم نقدی حسا کنم.

-1.561

گویه 2

روی آن چیزی که دوستانم میخرند ،تاییرگذارم.

1.559

گویه 1

هنگام صحبت با دوستان ،وقت زیادی صرف صحبت درباره محصو ت و برندهای مختلگ میشود.

1.192

* درصد واریانس تبیین شده پس از چرخش عوامل1.915 :

برای تعیین تعداد بخشهای بازار از تحلیل خوشهای

اقلیدسی استفاده شد تعداد خوشههرا برابرر برا  5عردد بره

استفاده شد .نو خوشه بندی مورد استفاده خوشه بنردی

دست آمد .سوس از تعداد خوشه  5در تحلیرل کری مرین

دو مرحلهای 9بود .بدین ترتیب که ابتدا برا روش سلسرله

استفاده شد .نتای جدول  99مشخص میکند کره کردام

مراتبی تعداد خوشهها به دست میآید و سوس برا تعرداد

عامل به کدام خوشره نزدیرک ترر (اعرداد بزرگترر) و از

خوشههای مشخص از روش غیرسلسله مراتبری (یرا کری

کدام خوشه دورتر (اعداد منفی تر) است .از این جردول

مین )1استفاده کرده و خوشهها مشخص میشود.

در تعیین ویژگی هرای روانشرناختی غالرب در خوشرههرا

برای خوشه بندی سلسرله مراتبری از تشرایل خوشره

استفاده می شود .در پایان جدول تحلیل واریانس کره بره

تراکمی و مترد خوشره بنردی وارد 9اسرتفاده شرد .بررای

تمیمه تحلیل خوشهای کی مین انجرام مریشرود آورده

انرردازه گیررری فواصررل بررین اجررزا نیررز از مجررذور فاصررله

شده است (جدول  )91با توجه به ایناه سطح معناداری
برای همه عوامل زیر  1.15اسرت فررض صرفر (مسراوی

1 Two-stage
2 K-mean
3 Ward

بودن میانگین عوامل) رد میشود و نشران مریدهرد همره
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عوامل در خوشهبندی نقش داشرتهانرد و نیراز بره حرذف

خوشرربین هسررتند و از نظررر صررفات ملبررت رفترراری و

هیچادام نیست .میزان تاییر هر عامل متناسب با بزرگری

اجتماعی (اعتماد به نفس ،استقالل ،توانراییهرا) خرود را

عدد  Fاست .سرانجام برای بررسی پاسرخهرای افرراد بره

نسبت به سایرین برتر میدانند .به عبارتی میتوان گفرت

سوا ت جمعیت شناختی و بررسری میرزان تأییرگرذاری

میل به مدیریت و رهبری دیگران نیز در این افراد وجود

ویژگیهای کا ی ارگانیک در تصمیم خرید افرراد هرر

دارد .از طرفی اعوای خوشره  9خیلری بره دنبرال کرردن

خوشه ،از جداول ترکیبی استفاده شد.

آخرین مرد روز نیسرتند و جرز افرراد خرانواده محرور بره
حسا نمیروند .بیشتر افراد این خوشه را مردان متأهرل

نتیجهخوشهبندیافرادنمونه

جوان و میانسال با تحصریالت برا تشرایل دادهانرد کره

با توجره بره تحلیرل دادههرا افرراد شررکت کننرده در

درآمدی متوسط دارند و اکلراً عورو خرانوادههرای 9و1

تحقیق که نمونهای از جامعه مصرف کنندگان کا هرای

نفره و  1نفری هستند %64.9[ .مرد %69.2 ،متأهرل%51 ،

خوراکی ارگانیک در شهر شریراز هسرتند ،بره  5خوشره

در سنین  91تا  91سال و  %19.2در سرنین  11-95سرال،

تقسیم شدند .در ادامه ویژگیهای هر خوشره بیران شرده

تحصیالت  %91لیسرانس %96.2 ،فرو لیسرانس و %6.2

است:

دکتری و با تر ،درآمد ماهیانه  %96.2برا ی دو میلیرون



و  %99.9بین یک تا دو میلیون ،عوو خانوادههرای 9و 1

خوشه1

نفره  %11افراد و خانوادههای  1نفره .]%19.9

این خوشه از افرادی تشایل شده که اعتماد به نفرس
و میل به پیشرفت با یی دارند .از این رو نسبت به آینرده
جدول()8تحلیلواریانس
خطا
Sig.

F

درجه
آزادی

مجذور میانگین

خوشه
درجه
آزادی

مجذور میانگین

1.111

11.924

116

1.214

1

95.119

رهبری و خودباوری

1.111

91.525

116

1.452

1

1.165

اهل فن

1.111

91.961

116

1.619

1

19.511

مدگرا -عالقه مند به خرید

1.111

1.421

116

1.164

1

1.249

ورزشاار و فعال اجتماعی

1.111

99.212

116

1.491

1

99.191

آرام و اجتماعی

1.111

91.121

116

1.496

1

91.161

مراقب خانه و خانواده

1.111

91.156

116

1.661

1

91.166

پرمشغله و مصرف گرا

1.111

11.229

116

1.211

1

95.156

مراقب سالمتی

1.111

91.111

116

1.254

1

91.611

مقتصد

1.191

9.119

116

1.161

1

9.145

عالقه مند به برندها

بخشبندی مصرف کنندگان سبز با استفاده از متغیرهای سبک زندگی 921 /

از نظررر ایررن افررراد ایرگررذارترین نررو تبلیغررات ابترردا

عالقه مندند ،از طرفری زنردگی پرمشرغلهای دارنرد و بره

تبلیغررات مسررتقیم (نظررر  % 11افررراد ) و سرروس تبلیغررات

همین دلیل نیازهایشان را از خارج خانه تأمین مریکننرد،

رسانههای صوتی و تصویری (نظر  % 99.9افراد ) است.

اما در هنگام خرید به قیمت توجه مریکننرد و بره انجرام
کارهای خانگی از قبیل تعمیرات یا پخت و پز عالقرهای

خوشه2

ندارند.

افراد این خوشه دوست دارند زنردگی آرام و بردون

افرراد ایررن خوشرره هررم ماننرد خوشرره  9بیشررتر مررردان

هیجررانی داشررته باشررند .بررره عررالوه عالقرره مندنرررد در

متأهل هستند ( %21.5مرد %61.1 ،متأهل) با این تفراوت

فعالیتهای اجتماعی و خیرخواهانه حوور داشته باشرند.

کرره میررانگین سررنی ایررن خوشرره بررا تر اسررت ( %16.1در

این افراد بر خالف افراد خوشره  9دغدغره زیرادی بررای

سررنین  91تررا  91سررال %99.9 ،در سررنین  11-95سررال و

پیشرفت در آینده و مدیریت امور را ندارند و از زندگی

 %95.1در سنین  61-51سال) .درآمرد افرراد ایرن گرروه

پرکار و شلوغ دوری مریکننرد .عالقرهای بره اسرتفاده از

متوسررط اسررت ( %59.4درآمررد ماهیانرره بررین یررک تررا دو

غذاهای رکیمی ندارند.

میلیون تومان ،درصد افراد با گروه درآمدی 611هزار تا

در این خوشه تعداد مردان با درصرد کمری بیشرتر از

یررک میلیررون تومرران و گررروه درآمرردی  1.5-1میلیررون

زنران اسررت ( %51.5مررد و  %15.5زن) امررا اغلرب افررراد

تومان مساوی و برابر  .)%11.5از نظر تحصریالت هرم در

متاهررل هسررتند ( )%21.5و بررا ی  95سررال سررن دارنررد

سررطحی متوسررط هسررتند ( %94.5دیررولم و فررو دیررولم،

( %69.9افررراد بررا ی  95سررال) .از نظررر تحصرریلی اکلررراً

 %95.1لیسانس %15.6 ،فو لیسانس) .بریش از نیمری از

لیسانس به پایین ( %51لیسانس %15 ،دیولم و فو دیرولم

افراد این گرروه عورو خرانوادههرای 9و 1نفرری هسرتند

و  %99.1زیردیولم) و از نظر درآمدی در سرطح متوسرط

( )%59.4و پس از آن اعوا خرانوادههرای 5نفرر و برا تر

هستند ( %15.5برین 611هرزار ترا یرک میلیرون تومران و

بیشررترین تعررداد را دارنررد ( .)%99.1از نظررر ایررن گررروه،

 % 15.1بین یک الی  1.5میلیون تومان) .بیش از نیمی از

بهترررین شرریوه تبلیغررات برره ترتیررب تلویزیررون (%95.1

افراد این گروه عوو خانوادههای  5نفره و برا ی  5نفرر

نظرررات) ،اینترنررت و پیررام کوترراه ( %91.4نظرررات) و

هسررتند ( )%56.4و پررس از آن اعوررا خررانوادههررای 9و1

تبلیغات مستقیم ( %15.6نظرات) هستند.

نفره بیشترین تعداد را دارند (.)%94.6
مویرترین تبلیغات از نظرر اعورای ایرن خوشره ابتردا

خوشه4

تبلیغات از طریرق رسرانه هرای صروتی و تصرویری (نظرر

افراد این گروه توجه زیادی به سالمت خود و تغذیه

 %51.5افراد) و سوس تبلیغات مستقیم (نظر  %11.2افراد)

سالم دارند .به انجام کارهرای دسرتی ،فنری و هنرری کره

است.

شامل انجام اموری ملل تعمیرات خانگی یا پخت و پرز و



دوخت و دوز و  ...هم میشود ،عالقه مندند .در زندگی

خوشه3

خود با دقرت خررج مریکننرد و نیازهرای خرود را حتری

این خوشه متشال از افرادی است کره بره آگراهی و
استفاده از آخررین مرد روز و جدیردترین مراکرز خریرد

ا ماان در درون خانه تامین میکنند .دغدغره و شرور و
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شو پیشررفت و رشرد را ندارنرد و در خریرد خیلری بره
برندها اهمیت نمی دهند.
تفاوتی که ایرن خوشره برا سرایر خوشرههرا دارد ایرن

بیشتر اعوای ایرن خوشره را مرردان مترأهلی تشرایل
میدهنرد کره برا ی  95سرال سرن دارنرد ( %64.4مررد،
 %61.5متأهل %51 ،بین  95تا  11سال و  %91.5بین -51

است که اکلریرت آن را زنران متأهرل تشرایل مریدهنرد

 61سال) ،از نظر درآمد ماهیانه در سطح متوسط بره برا

( %61.2زنان %52.9 ،متأهل) .افراد این خوشه نسربت بره

هستند ( %19.4برا ی دومیلیرون تومران 15 ،درصرد برین

سایر خوشهها میانگین سنی برا تری دارنرد ( %95.2برین

یک ترا دومیلیرون تومران و  %15برین 611هرزار ترا یرک

 91-91سررال %16.1 ،بررین  95تررا  11سررال و  %92.1بررین

میلیررون تومرران) ،تحصرریالت لیسررانس دارنررد (%64.4

 61-51سال) و از نظر تحصیالت بیشتر لیسانس به پرایین

لیسانس %15 ،دیولم و فو دیولم) و عورو خرانوادههرای

هسررتند ( %14.1لیسررانس %92.5 ،دیررولم و فررو دیررولم،

9و  1نفره هسرتند ( %19.4در خرانوادههرای 9و 1نفرره و

 %91.2فرو لیسررانس) .از نظررر درآمرد ماهیانرره ،برریش از

عوو خانوادههای  9نفری 1 ،نفری و بالی  5نفرری هرم

نیمی بین  9تا  1میلیون تومان و پس از آن زیر  9میلیرون

به نسبت مساوی برابر برا  .)%94.4مرویرترین تبلیغرات از

درآمد دارند که می توان گفرت متوسرط رو بره ترعیگ

نظر افراد این خوشه ابتدا رسانههرای صروتی و تصرویری

است ( %91.2زیر 611هزار تومان %99.1 ،بین  611هزار

( %51نظرات) و سوس تبلیغات مسرتقیم ( %15نظررات) و

الی یک میلیون تومان و  %59.4بین یک الری دو میلیرون

اینترنت و پیام کوتاه ( %94.4نظرات) است.

تومان) .بیشتر افراد گروه عورو خرانوادههرای 9و 1نفرره



( )%59.4و پس از آن  5نفره و با تر هستند (.)%99.1

تأثیرویژگیهایکاالهایخوراکیارگانیکک

براساس نظررات افرراد گرروه ،تأییرگرذارترین شریوه

درخرید

تبلیغرررات ،رسرررانههررای صررروتی و تصرررویری (،)%99.1

نتای حاکی از این اسرت کره در همره خوشرههرا دو

تبلیغررات مسررتقیم ( )%91.1و برره دنبررال آنهررا تبلیغررات

ویژگرری طعررم و برروی بهتررر محصررول و سررالم تررر ب رودن

اینترنتی و پیام کوتاه ( )%92.1است.

محصول بیشترین تأییر را در خریرد افرراد خوشره دارنرد.
فقط مصرف کنندگان عوو خوشره  5قردری متفاوتنرد،

خوشه5

به این صورت که عالوه بر دو ویژگی ذکر شرده ،سرایر

افراد این خوشه زندگی پرمشغلهای دارنرد و معمرو ً

ویژگیهای ملبت نیز در خرید کا تأییر خوبی دارنرد و

با کمبود وقت برای انجام کارهای منرزل مواجرهانرد ،بره

قیمت با تر محصول نیز در خرید آنهرا ،چنردان مرانعی

همین دلیل ترجیح میدهند نیازهرای روزمرره خرود را از

ایجاد نمی کند .به نظر میرسد افراد خوشره  5نسربت بره

بیرون تهیه کننرد .مری تروان گفرت ترالش ایرن افرراد در

سررایر خوشررههررا بیشررتر برره مزایررای کا هررای ارگانیررک

جهت مراقبت از خانه و خرانواده اسرت چررا کره افرراد

آگاهند و نسبت به مسایل مرتبط با حوزه توسعه پایدار و

خوشه  5افرادی خانواده محور هستند .اعوای این گروه

تخریب محیط زیست دغدغه دارند ،به عبارتی خوشره 5

در هنگام خرید به قیمتها خیلی حساس نیستند ،مردگرا

سبزترین خوشه است .ایناره تولیرد کا هرای ارگانیرک

نیستند و زندگی پرهیجان را دوست دارند.

تخریب کمتری در محیط زیست به دنبال دارد ،بیشرتر از
نظر همره افرراد خوشره  5را جلرب مریکنرد .البتره افرراد
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خوشرره  1هررم از ایررن ویژگرری در خریررد خررود تررأییر

گیاهی و دامی پیش بینری مریشرود کره بخرش مصررف

میپذیرند.

کنندگان سبز روز به روز بزرگ تر شود و شرکتهرایی

ویژگی تولیرد آلرودگی کمترر هرم ترأییر زیرادی در

موفق تر خواهند بود که استراتژیهای بازاریابی خرود را

خرید افراد خوشه  5دارد .ایرن ویژگری برر خریرد افرراد

در این راستا تردوین کننرد .در ایرن تحقیرق ترالش شرده

خوشه  9و خوشه  9هم تأییرگذار است.

است تا مصرف کننردگان کا هرای ارگانیرک در شرهر

مزیرررت طعرررم و برروی طبیعررری و خرررو محصرررول

شرریراز از نظررر ویژگرریهررای جمعیررت شررناختی و سرربک

ارگانیک نظر همه خوشهها را جلب میکند اما بیشرترین

زندگی بخش بندی شوند .همچنین برخری ویژگریهرای

تأییر را در خریرد افرراد خوشره  1و پرس از آن در افرراد

کا های ارگانیک مطررح شرد ترا مشرخص شرود کردام

خوشههای  9و  9دارد.

خصوصریات مصررف کننردگان را بره خریرد راغرب ترر

مزیت جرذا دیگرر محصرو ت ارگانیرک از نظرر

میکند.

افراد نمونه این تحقیق ،سالم تر بودن این دسته از کا هرا

همانطور که در بخرش قبرل توتریح داده شرد افرراد

نسبت به کا های معمولی است .این ویژگی هم اگرچره

نمونه به از نظر سبک زندگی به پن خوشه تقسیم شردند

تأییر زیادی در خرید همه خوشهها دارد اما افراد خوشره

و ویژگرریهررای افررراد هرخوشرره بیرران شررد .شرررکتهررا

 1و پس از آن افراد خوشرههرای  1و  9بیشرتر در خریرد

مرریتواننررد بررا توجرره برره ویژگرریهررای برره دسررت آمررده

خررود برره ایررن موتررو توجرره دارنررد .ویژگرری دیگررر

برنامررههررای بازاریررابی خررود برره خصرروص جایگرراه یررابی

محصررو ت ارگانیررک کرره مرریتوانررد برره عنرروان عامررل

محصول را بررای هرربخش از گرروه مصررف کننردگان

بازدارنده خرید تلقی شرود ،قیمرت برا تر آن نسربت بره

سبز تنظیم کنند .به طور ملال با توجه به کلیت اطالعرات

کا هررای معمررولی اسررت .تقریبرراً براسرراس نظررر همرره

مصرف کنندگان ،تانیکهای ترفیر محصول که هدف

خوشهها ،میزان بازدارندگی این آیرتم کرم و خیلری کرم

آن ها مردان متأهل تحصیلارده جروان و میانسرال باشرد،

است که کمترین تأییر را در خرید افراد خوشه  5دارد.

احتما ً توجه بیشتری را جلب خواهد کرد یا بهترر اسرت
در تبلیغرررات کا هرررای خررروراکی ارگانیرررک روی دو

بحثونتیجهگیری

ویژگی طعم و مزه بهتر (و طبیعی) و سالم ترر برودن ایرن

تخریب های محیط زیست توسط بشر و نگرانی افراد

محصو ت تأکید شود .پیشنهاد دیگر این است که برای

از پیامدهای آن ،گروه جدیدی از مصررف کننردگان را

انتخا ابزارهای تبلیغاتی اولویت اول رسانههای صروتی

که اصطالحاً مصررف کننردگان سربز نامیرده مریشروند،

و تصویری (ملل تلویزیون و رادیو و فریلم سرینمایی و ...

ایجاد کرده است .این گروه رفتارهای خریرد و مصررف

) ،اولویررت دوم تبلیغررات مسررتقیم و اولویررت سرروم پیررام

خود را در راستای جلوگیری از تخریرب محریط زیسرت

کوتاه و فوای مجازی اینترنرت در نظرر گرفتره شرود .از

انجام می دهند .با نگاهی به اخبار کشور مرا ایرران نیرز برا

طرفی با توجه به تأییرگذاری تبلیغات مستقیم کره شرامل

معوالت زیست محیطی چه اقلیمی و چره بشرر سراخت

گفتههای فروشنده و اطرافیان مریشرود ،انتخرا محرل-

دست و پنجه نرم میکند .با توجه مشاالتی ملل کمبرود

هررای مناسررب برررای فررروش و همچنررین برره کررارگیری

آ یا استفاده بیش از حد از مواد شیمیایی در تولیردات

فروشندگان خبره در افزایش فروش مرؤیر خواهرد برود.
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همچنین استفاده از فنون بازاریابی دهان به دهران هرم بره

تحقیق بی رغبت باشند .مشال دیگر دسترسی سخت بره

نظررر مفیررد مرریرسررد .برررای ایربخشرری تبلیغ رات بایررد از

افراد بود و بسیاری از پرسشنامهها به صورت غیرمسرتقیم

ابزارهای متناسب با خوشهها استفاده کرد ،ملالً برا توجره

از طریق مسوولین فروشگاه به افراد (اشتراکهای یابرت

به ایناه اکلریت خوشه  ،1را زنانی برا سرنین میانسرالی و

و تلفنی) ارایه میشد که همین مساله باعث درصد با ی

متاهل تشایل می دهنرد احتمرا ً تبلیغرات تلویزیرونی در

پرسشنامههای غیرمعتبر گردید.

ساعاتی که این گرروه تلویزیرون تماشرا مریکننرد (مرلالً

به محققان آتی پیشنهاد مریشرود کره تحقیقراتی در

سریالهای خانوادگی) ،با تأکید بر طعرم خرو و سرالم

این حوزه و با روشهای کیفی یا همزمان کیفی و کمری

تر بودن ،میتواند ایربخش باشد.

انجررام دهنررد تررا بتواننررد مرردلی بررومی اسررتخراج کننررد.

ناترره قابررل ذکررر اینارره چررون اعوررای خوشرره  5برره

همچنررین پیشررنهاد مرریشررود کرره جامعرره آمرراری خررود را

فاکتورهایی اهمیت میدهند که در سرایر کا هرای سربز

گسترش داده و د یل عدم مصررف کرا ی سربز را نیرز

هم وجود دارد ،میتواند برای تبلیغات سایر محصرو ت

اسرتخراج کننرد تررا در فعالیرتهررای بازاریرابی اجتمرراعی

سبز نیز مورد توجه قرار گیرند.

مورد استفاده قرار گیرد .اسرتفاده از سرایر روشهرا ملرل

همچنین در راستای مسرئولیت اجتمراعی شررکتهرا

روش والس و ارایه نتای مقایسهای نیز میتواند مد نظرر

برای افزایش آگاهی مردم و کراهش ایرر قیمرت برا تر،

قرار گیرد .تمنا برا توجره بره بافرت فرهنگری و مرذهبی

می توان با استفاده از تبلیغرات و روابرط عمرومی ،قیمرت

ایران ،می توان تاییر این دو عامل (فرهنگ و مرذهب) را

تمام شده محصرول را برا توجره هزینرهای کره بره محریط

در رفتار سبز بررسی کرد.

زیست و سالمتی افراد وارد میکند اعرالم کررد و آن را

( )9مقاله حاتر حاصل کار پایان نامه کارشناسری ارشرد

با محصول عادی مقایسه کرد تا مردم متوجره شروند کره

محمد جواد فروغی اصل کارشناسری ارشرد رشرته مردیریت

هزینررهای کرره برررای اسررتفاده از محصررول سرربز متحمررل

اجرایی دانشگاه عالمه طباطبائی میباشد

مرریشرروند ،نسرربت برره کا هررای عررادی کمتررر اسررت.
شرکت های فعرال در ایرن حروزه بایرد ترالش کننرد کره
عالوه بر دو ویژگی طعم و بروی بهترر و سرالم ترر برودن
تأییرگذاری سایر ویژگیها (کمرک بره محریط زیسرت،
کاهش آلودگی ،نگرانی برای سایر انسانها و نسلهرای
بعدی) بر خرید محصو ت ارگانیک افزایش یابرد چررا
کرره آگرراهی و احسرراس مسررئولیت افررراد نسرربت برره ایررن
موتوعات ،هم برای محیط زیست مفید است و هرم در
سود آوری شرکت تأییر دارد.
یای از مشاالت ایرن تحقیرق (و در کرل تحقیقرات
مرتبط با سبک زنردگی) تعرداد زیراد سروا ت برود کره
باعث میشد افرراد جامعره هردف نسربت بره شررکت در
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