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چكیده
امروزه محیط زیست بطور فزاینده ای به مسئله ای حیاتی و بسیار مهم برای همه اقشار مردم چه در جایگاه
مشتری و چه در جایگاه تولید کننده تبدیل شده است  .بازاریابی سنتی بیش از حد بر خواسته های مشتریان تاکید می
کند و رفاه اجتماعی و مسائل محیط زیستی را به حساب نمی آورد .این مسئله در تمام ابعاد سازمان ها وارد شده و
بازاریابی را نیز تحت تاثیر قرار داده و منجر به پیدایش مفهوم  .بازاریابی سبز شده است .آنچه از پی می آید مروری است
بر پیدایش مفهوم بازاریابی سبز  .عصر های بازاریابی سبز و چالش های هر دوره و نیز آشنایی با آمیخته های بازاریابی
سبز که دریچه ای را به سوی نسل آینده بازاریابی خواهد گشود .این پژوهش از نظر هدف کاربردی ،از نظر روش توصیفی
می باشد .جامعه آماری پژوهش حاضر شامل 11نفر از کارکنان شرکت رنگین پالست آمل است .از ابزار پرسشنامه
استاندارد برای جمع آوری اطالعات استفاده شد و با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس داده های پرسشنامه مورد تجزیه
و تحلیل قرار گرفت .نتایج حاکی از آن است که تبلیغات سبز در باالترین اولویت نسبت به سایر مولفه ها قرار دارد.

واژگان کلیدی :بازاریابی سبز ،مواد پلی اتیلن ،محیط زیست

 1و * -نويسنده مسئول :درجه علمي ،مقطع تحصیلی و رشته تخصصي ،دانشکده و دانشگاه محل تحصیل
نويسنده اول ( ،11 pt. B Nazaninراست چين)
 -2درجه علمي و رشته تخصصي (يا سمت كاري) ،دانشکده و دانشگاه محل تحصیل نويسنده دوم ( B
 ،11 pt. Nazaninراست چين)
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مقدمه
امروزه محیط زیست و حفظ آن به مسأله ای حیاتی و دغدغه ای جدی برای مردم تبدیل شده است؛ فعالیت
سازمان های حمایت از محیط زیست وتشكل های مردم نهاد در این راستا باعث شده است تا سازمان ها بیش از پیش به
محیط زیست و الزمه حفظ آن توجه کنند .در واقع شاید در گذشته تصور نمی شد که روزی سازمان ها عالوه بر سودآوری
و فروش بیشتر ،به محیط زیست و سالمت مصرف کنندگان هم توجه کنند اما امروزه افزایش آگاهی های عمومی و
مقررات دولتی در زمینه ی حفظ محیط زیست باعث این مهم شده است  .این مسائل منجر به پیدایش مفاهیمی نظیر
"بازاریابی سبز "شده است .آلودگی های زیست محیطی که در نتیجه تولیدات و مصارف انسانی پدید آمده ،از جمله
مسائلی هستند که بارها توسط سازمان های فعال در این زمینه به عنوان تهدیدی برای بشر شناخته شده اند .در این
میان برخی از صنایع با به کارگیری اقداماتی ،گام های الزم را جهت کاهش اثرات نهایی که بر محیط زیست می توانند
داشته باشند برداشته اند .از جمله این اقدامات بازاریابی سبز یا محیط زیست دوستانه است ،یعنی؛ توسعه زیست
محیطی و طبیعی فعالیت های بازاریابی ،با بكارگیری نقش مسئولیت پذیری زیست محیطی /اجتماعی شرکت ها به
منظور توسعه پایدار(رعنایی کرد شولی و یاری بوزنجانی 1931 ،به نقل از کیو .)2111 ،با توجه به قدمت طوالنی
محصوالت پلی اتیلنی راه کارهای کاهش تخریبات زیست محیطی آن باید مورد توجه قرار گیرد.
ادبیات تحقیق
بازاریابی سبز تالش استراتژیک سازمان در عرضه محصوالت دوستدار محیط زیست به مشتریان می باشد .رویكرد
بازاریابی سبز در کشورهای بی شمار ی مورد استقبال قرار گرفته است و در آن بازاریابان در تالش هستند تا هزینه های
مرتبط با محیط زیست را در فرایند تصمیم گیری خرید وارد کنند .بنا به تعریف ،بازاریابی سبز در برگیرنده تمام فعالیت
های طراحی شده به منظور ایجاد و ساده سازی هر نوع مبادله ایی است که با حداقل آسیب به محیط زیست به ارضای
نیازها و خواسته های افراد بپردازد (پولونسكی .)1331 ،هدایت این نیازها و خواسته ها در بازارهای مختلف به نوعی از
مصرف که حداقل زیان به محیط زیست را به همراه داشته باشد ،از مسؤولیت های اجتماعی بازاریابی می باشد (والندو
همكاران.)2112 ،
بازاریابی سبز در تالش است تا چشم اندازی به روی بازاریابی بگشاید که از لحاظ زیست محیطی ،اجتماعی و اقتصادی
پایدار است .شرکت تولید کننده مواد پ لی اتیلنی همیشه درصدد جذب محیط طبیعی می باشد .به منظور حفظ ارتباط
نزدیک با محیط طبیعی ،این شرکت اغلب درصدد موارد زیرند:
 ) 1سیستم مدیریت ،محیطی داشته باشد که مراحل مسئولیت و کنترل را توصیف کندو توسعه پایدار را در این سیستم
امكان پذیر سازد؛
 )2تضمین عواملی که باعث ایجاد هیچگونه مشكالتی برای همسایگان صنعتی اطرافش نگردد؛
 ) 9حداقل جبران شرایط مواجه با آن ها توسط قانون گذاران ،اطالع رسانی به قانون گذاران و اجرای مراحل برای جبران
هزینه ها؛
 )4حفظ مكالمات آزاد با سهامداران،مشتریان ،قانون گذاران ،سرمایه داران ،کارمندان و عرضه کنندگان به منظور
تضمین عالیق و نیازمندی های مرتبط با مشكالت محیطی که با آن ها مواجهند

پیشینه تحقیق
در پژوهشی با موضوع " بررسی تاثیر آمیخته بازاریابی سبز بر تصمیم خرید سبز مصرف کنندگان " با هدف
بررسی نگرش مصرف کنندگان نسبت به آمیخته بازاریابی سبز و تاثیر آن بر تصمیم خرید سبز مصرف کنندگان
محصوالت لبنی شرکت پگاه فارس صورت گرفته است .بر این اساس ،نمونه ای مشتمل بر  921نفر از مصرف کنندگان
محصوالت لبنی شرکت مذکور به شیوه تصادفی طبقه ای متناسب با حجم هر طبقه ،در مناطق نه گانه شهرداری شیراز
انتخاب گردیده و بررسی شدند .مدل مفهومی تحقیق بر مبنای مطالعات نظری آمیخته بازاریابی سبز و خرید سبز
مصرف کننده ،طراحی و بر مبنای آن ،پرسشنامه های طراحی گردیده و داده های مورد نظر جمع آوری گردید در نهایت
با استفاده از مدل معادالت ساختاری به بررسی فرضیات تحقیق پرداخته شد و مشخص گردید ،هر یک از ابعاد تبلیغ،
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توزیع و قیمت آمیخته بازاریابی سبز بر خرید سبز مصرف کننده اثر مثبت و معناداری دارند ،در حالی که محصول سبز
بر خرید سبز مصرف کنندگان دارای تاثیر منفی و غیر معنی داری است (رعنایی کرد شولی و یاری بوزنجانی.)1931 ،
در مقاله دیگر با عنوان " بازاریابی سبز و ضرورت به کارگیری آن در سازمان های آینده" صورت گرفت که در این
پژوهش به حفظ محیط زیست تاکید بسیار زیادی کرده و از آن بعنوان مسئله ی حیاتی یاد کرده است .در این پژوهش
اینطور بیان شده که ،فعالیت سازمان های حمایت از محیط زیست وتشكل های مردم نهاد در این راستا باعث شده است
تا سازمان ها بیش از پیش به محیط زیست و الزمه ی حفظ آن توجه کنند  .نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از آن
است که با توجه به افزایش آگاهی های عمومی و وجود مقررات دولتی ،سازمان ها چاره ای جز حرکت به سمت بازاریابی
سبز ندارن د .سازمان ها باید فرآیندهای تولید خود را بازنگری کنند،از مواد اولیه ای استفاده کنند که برای محیط
زیست مضر نباشد و حتی در بحث تبلیغاتشان نیز به محیط زیست توجه کنن د .سازمان ها ها می توانند با استفاده از
بازاریابی سبز هزینه های خود را کاهش دهند و از منابع شان به شكل کاراتری استفاده کن د .همچنین سازمان ها با
استفاده از بازاریابی سبز و احترام به محیط زیست می توانند تاثیرات مثبتی بر روی مصرف کنندگان بگذارند باعث
وفاداری آنها به سازمان شو د .در واقع با توجه به مطالب مطرح شده می توان فرض کرد که شرکت هایی که از بازاریابی
با خصوصیات زیست محیطی استفاده می کنند نسبت به شرکت هایی که از این نوع بازاریابی استفاده نمی کنند داری
مزیت رقابتی می باشند .البته همانطور که ذکر شد این مزیت رقابتی و کاهش هزینه و سوددهی در بلند مدت برای
سازمان ها بدست می آید (مفیدیان و میری بیدختی.)1931 ،
در مقاله دیگر با موضوع " اثر ابزارهای بازاریابی سبز بر روی رفتار خرید مصرف کننده " صورت گرفت .در این تحقیق
تاثیر ابزارهای بازاریابی سبز بر روی رفتار خرید مصرف کننده را مورد بررسی قرار داد .ابزارهای بازاریابی سبز که در این
تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است شامل تبلیغات زیستی ،نام تجاری زیستی ،برچسب زنی سنتی می باشد .تاثیر هر
کدام از این ابزارها مورد بررسی قرار گرفت .روش نمونه گیری در این پژوهش بصورت خوشه ای در دسترس(غیر
احتمالی) بوده اندازه نمونه  924نفر بودند .نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که تبلیغات زیستی بیشترین تاثیر را بر
روی رفتار خرید مصرف کننده و نام تجاری کمترین اثر را داشت (طالقانی ،رحمانی.)1922 ،
در مقاله دیگر با عنوان " آمیخته بازاریابی سبز و مصرف کننده سبز هدف " صورت گرفت .در این پژوهش هر یک
از اجزای کلیدی آمیخته بازاریابی بثورت جداگانه شرح داده شد و در زمینه بكارگیری هریک ،توصیه های کاربردی برای
بازاریابان محصوالت سبز ارائه شد .در پایان با توجه به پژوهش های پیشین به مروری بر ویژگی های مصرف کنندگان
سبز و بخش های سبز موجود در بازار پرداخته شده است (اسماعیل پور و ضیایی.)1932 ،

با مروری بر مطالعات انجام شده می توان گفت که بازاریابی سبز با استفاده از چهار آمیخته بازاریابی زیر عملیاتی
می گردد
 .1طراحی محصوالت سبز
 .2قیمت گذاری کاالهای سبز
 .9توزیع منطبق با معیار های سبز
 .4تبلیغات سبز (ریور)2114 ،
روش تحقیق
این پژوهش از نظر هدف کاربردی ،از نظر ماهیت همبستگی و از نظر روش توصیفی می باشد .جامعه آماری
پژوهش حاضر شامل  21نفر از کارکنان شرکت رنگین پالست آمل است .با توجه به کم بودن تعداد افراد جامعه به
صورت همه شماری کل  21نفر به عنوان اعضای نمونه انتخاب شدند .از ابزار پرسشنامه استاندارد آمیخته بازاریابی سبز
بر تصمیم خرید سبز مصرف کنندگان با  22سوال و  4مولفه برای جمع آوری اطالعات استفاده شد .برای سواالت
پرسشنامه بین اعضای نمونه توزیع و با نرخ بازگشت  111درصد جمع آوری شد و با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس
مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
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تجزیه و تحلیل داده ها
توصیف گروه نمونه بر حسب جنسیت
جدول  .1جنسیت آزمودنی ها
فراوانی

درصد

زن

9

11

متغیر
مرد

11

21

مجموع

21

111

با توجه به جدول  11درصد آزمودنی ها زن و  21درصد مرد می باشند .

توصیف گروه نمونه بر حسب سطح تحصیالت
جدول .2سطح تحصیالت آزمودنی ها
فراوانی

درصد

متغیر
فوق دیپلم و پایین تر

11

11

کارشناسی

1

91

کارشناسی ارشد و باالتر

2

11

مجموع

21

111

با توجه به جدول 11 ،درصد آزمودنی ها دارای فوق دیپلم و پایین تر  91 ،درصد دارای تحصیالت کارشناسی و 11
درصد پاسخ دهندگان دارای تحصیالت کارشناسی ارشد و باالتر می باشند .
توصیف گروه نمونه بر حسب سن
جدول .3سن آزمودنی ها
25-35

31-15

11-05

باالی  05سال

کل

فراوانی

3

1

9

1

21

درصد

41

91

11

1

111

 41درصد پاسخ دهندگان بین  21تا  91سال 91 ،دصد بین  91تا  41سال 11 ،درصد بین  41تا  11سال و  1درصد
دارای سن  11و باالتر از آن می باشند.
آزمون فریدمن
فرضیه  :ابعاد مدیریت دانش اولویت برابر دارند.
 :H1مولفه های بازاریابی سبز در شرکت های تولید مواد پلی اتیلنی اولویت برابر دارند.
 :H1مولفه های بازاریابی سبز در شرکت های تولید مواد پلی اتیلنی اولویت برابر ندارند
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برای تعیین اولویت  4بعد مولفه های بازاریابی سبز در شرکت های تولید مواد پلی اتیلنی از دیدگاه پاسخ دهندگان از
آزمون فریدمن استفاده گردید .خروجی  spssشامل جدول زیر می باشد .جدول زیرمیانگین رتبه های هر یک از
متغیرهای مربوطه می باشد.

جدول  .1رتبه بندی مولفه های بازاریابی سبز در شرکت های تولید مواد پلی اتیلنی
میانگین رتبه ها

اولویت

ابعاد مدیریت دانش

ردیف
1

قیمت گذاری کاالهای سبز

9/29

چهارم

2

طراحی محصوالت سبز

9/43

دوم

9

توزیع منطبق با معیار های سبز

2/23

سوم

4

تبلیغات سبز

4/31

اول

نتیجه گیری
با توجه به جدول  4تبلیغات سبز باالترین رتبه و قیمت گذاری کاالهای سبز پایین ترین رتبه را در شرکت تولید
مواد پلی اتیلنی به خود اختصاص داده اند .پیشنهاد می شود در استفاده از مواد اولیه مواد پالستیكی و پلی اتیلنی از آن
هایی استفاده شود که از صافی استاندارد ایزوی محیط زیست عبور کرده باشند تا باعث تخریب کم تر محیط زیست
شوند.
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