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  چكيده
 رشد بر فرآيند فراواني تأثير نقش زيربنايي داشتن بدليل و گرددمي محسوب ملي اقتصاد مهم اجزاء از يكي نقل و حمل امروزه

باشد. اين نگراني باعث شده است تا توجه هاي بشر مسئله محيط زيست مييكي از بزرگترين دغدغه همچنين .دارد كشور اقتصادي

بر  آن تاثير و سبز بازاريابيهاي آميخته بين روابط گذشته از مطالعات يك هيچ .به عرصه بازاريابي نيز به اين مساله معطوف گردد

هاي بازاريابي سبز بر توسعه تاثير استراتژي هدف بررسي  با پژوهش اين ،لذا .اند نداده بررسي قرار مورد را حمل و نقل پايدار

  شيوه بهقزويني  شهرونداناز  نفر 384 بر مشتمل اينمونه اساس، اين بر است. گرفته حمل و نقل پايدار در شهر قزوين، صورت

تجزيه و تحليل  بررسي و جهتشدند.  بررسي و گرديده انتخاب قزوين گانه شهرداري پنج مناطق در ،ايگيري تصادفي خوشهنمونه 

بين كه  هاي پژوهش نشان دادنتايج حاصل از بررسي فرضيه استفاده شد. خطيها از ضريب همبستگي پيرسون، رگرسيون داده

  و نقل پايدار  عنوان متغيرهاي مستقل و حمله گذاري سبز، مصرف سبز و سيستم اطالعات سبز بمحصول سبز، قيمتمتغيرهاي 

  دارد.وجود رابطه معنادار  ه،عنوان متغير وابسته ب

  

  حمل نقل پايدار ،سيستم اطالعات سبز ،محصول سبز، قيمت گذاري سبز، مصرف سبز: هاي كليديواژه

  

 مقدمه-1

بدون وجود شبكه حمل و نقل، تاسيسات و تجهيزات بي شك 

جانبي و ناوگـان مطلـوب تـصور رشـد و توسـعه عمـومي 

 و افراد جابجايي مساله گرچه .رسدكـشور غيرممكن بنظر مي

 بوده مطرح شهرها در اساسي مساله يك عنوان به همواره كاالها

 انجام راه اين در فراواني هايگذاريسرمايه و هانوآوري و

 از استفاده و توليد گسترش از پس ويژهه ب اما است پذيرفته

 سرعت در هم بنيادين تحوالتي يكباره به موتوري، نقليه وسايل

 نوبه به كه آمد پديد شهرها در ترابري امكان گستردگي هم و

 نقشي آنها در جمعيت تمركز و شهرها ساختار تغيير در خود

  در حال حاضر، كاهش انتشار گازهاي  .نمود ايفا بسزا

هاي انرژي هاي اتمسفر، هدف مهم سياستآاليندهاي و گلخانه

نابرين، ميتوان بيان داشت كه ب .و زيست محيطي در جهان است

مصرف انرژي جهان را با دو بحران بزرگ آلودگي محيط 

هاي فسيلي و شتاب در جهت زيست در اثر سوزاندن سوخت

 IPCC تحقيقات .روكرده است منابع روبه به پايان بردن اين

دهد كه چنانچه هيچ كوششي به منظور كاهش انتشار نشان مي

اي صورت نگيرد، دماي كره زمين تا پايان قرن گازهاي گلخانه

در همين راستا  .يابدبه بيش از دو درجه سانتيگراد افزايش مي

 كاهش عوارض حملبا هدف برنامه ريزي حمل و نقل پايدار، ،

هاي اجتماعي، اقتصادي و محيطي از يك سو و و نقل در بخش

ي هانقل با ساير بخشوكردن رشد پوياي بخش حملهماهنگ

، مورد توجه قرار گرفته جامعه و منابع موجود از سويي ديگر
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 كيبلكه  ست،يهدف ن كيداريتوسعه حمل و نقل پا .است

نقل است كه در آن اصول توسعه حمل و  ياجتماع نديفرا

 ستيجنبه هاي ز يابينقطه شروع براي ارز كيبه عنوان  داريپا

ي تعامل ندهاييفرآ قيو اقتصادي از طر ياجتماع ،يطيمح

  .وندديپ يافراد جامعه به وقوع م انيدر م رييادگي

 العات مختلفي در زمينه شناسايي عوامل موثر بر حمل وطم  

تاثير بازاريابي . در مطالعه اي اندپرداخته )، دريايي(زميني نقل

نقل عمومي درون شهري مور تاييد  سبز بر گسترش حمل و

همچنين بازاريابي سبز تاثير  .)1396، دلفاني( قرار گرفته است

مثبت و معنا داري در گسترش حمل ونقل دريايي داشته است 

تواند  نقش بازاريابي سبز مي ).1393 ،قربانپور و همكاران(

(مطالعه كريمي  حمايت از محيط زيست داشته باشدر مهمي د

نقش توسعه حمل و نقل در اقتصاد سبز  ).1392و همكاران

سبز پايدار مورد مزاياي سيستم حمل و نقل شهري و پايدار 

و باتوجه به وضعيت سيستم حمل و ه است بررسي قرار گرفت

هاي ايجاد سيستم حمل و نقل شهر تهران و با توجه استراتژي

سبز پايدار راهبردهاي مناسب و راهكارهايي اجرايي كه  نقل

 ارايه، شوندمنجر به توسعه سيستم حمل و نقل سبز پايدار مي

العات صورت طمرغم علي ).1394(مطلوبي،گرديده است 

 زمينه حمل و نقل هيچ يك از مقاالت تاكنون تاثيرگرفته در 

نقل پايدار  مل وحهاي بازاريابي سبز را به تفكيك براستراتژي

  ريتاثاين پژوهش بررسي  اند.مورد بررسي قرار نداده

درون   داريپا حمل و نقلتوسعه سبز بر  يابيبازارهاي استراتژي

محقق در پي آنست كه هر يك از  پردازد و مي شهري

هاي بازاريابي سبز چگونه بر توسعه حمل و نقل استراتژي

  پايدار موثرند؟

  

  ادبيات تحقيق-2

  پايدار نقل و حمل-1- 2

 حركت عبارت است از شهريدرون  پايدار نقل و حمل   

 پايداري و مردم آسايش كه كاالها، و مردم نقليه، وسايل روان

 سيستم يك داراي بايد مدرن شهر يك. را در پي دارد محيط

 و دسترسي ارتباطات، ايجاد براي گسترده و كارآمد نقل و حمل

(روستادا و همكاران،  باشد آن مختلف مناطق بين ما ارتباط

 نقل و حمل) 1996( جهاني بانك گزارش در ). همچنين1998

است (سركار و  شده عنوان ذيل بشرح آن اركان و پايدار شهري

  .)2012همكاران، 

 در نقل و حمل ناپايدار هايسيستم كه شهرهايي در امروزه

 به غلط به اغلب نقل و حمل توسعه است گيري شكل حال

 و هاجاده نمودن عريض ،هاپل ساز و ساخت نظير هاييفعاليت

 نياز داقلح شودمي تعبير سريع نقل و حمل هايسيستم ايجاد

 از استفاده جامعه، اقشار كليه نيازهاي با تناسب سفر، به

 و محيطي زيست سوء اثرات كمترين با نقل و حمل روشهاي

 هايجنبه عنوان به انساني و مالي منابع از استفاده حداقل

 گرديده مطرح پايدار شهري نقل و حمل سيستم يك متفاوت

 كه است آن پايدار نقل و حمل ).2010و همكاران،  اند (ديف

 نرخ و اندازدنمي خطر به را هااكوسيستم يا جامعه سالمت

 رودنمي فراتر آنها بازتوليد نرخ از پذير تجديد از منابع استفاده

 جايگزين ميزان توسعه از ناپذير تجديد منابع از استفاده ميزان و

 ).2010(ديف و همكاران، كند نمي تجاوز آنها براي

  

  بازاريابي سبز

ها از بازاريابي سبز فرايندي اجتماعي است كه افراد و گروه   

هاي طريق مبادله محصوالت و ارزش آنها، نيازها و خواسته

محيط خود را از طريق يك روش اخالقي كه اثرات منفي بر 

آميخته بازاريابي سبز . كندست را حداقل كند، برآورده ميزي

سبز و  مصرف، داراي چهار مولفه محصول سبز، قيمت سبز

  )2015 ،سوزا و همكاران( باشدسبز مي سيستم اطالعات

  سبز محصول

هايي را در زمينه محصول سبز محصولي است كه استراتژي  

استفاده كمتر از مواد سمي در بازيافت، كاهش بسته بندي و يا 

محصول  .گيردجهت كاهش اثرات بر محيط طبيعي بكار مي

غير سمي و قابل  شود كه كامالًسبز به محصولي اطالق مي

بازيافت باشد، روي حيوانات امتحان نشده باشد، محيط زيست 

  بندي به صرفه داشته باشد، حاوي را آلوده نكند، بسته

ت و مواد شيميايي تأييد د قابل بازيافهاي طبيعي، مواافزودني

  )2015سوزا و همكاران ،( شده باشد

  سبز مصرف

 از كه اندشده تعريف افرادي عنوان به سبز كنندگانمصرف  

 را ديگران و سالمت مصرف كننده دارد احتمال كه محصوالتي

 به جدي زيان محصول مصرف يا توليد زمان در اندازند خطر به

 كنند، مصرف را انرژي از نامتناسبي مقدار وارد كنند، محيط

 كه كنند استفاده اياوليه مواد و از كنند ايجاد ضروري غير اتالف
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 پرهيز است، آمده وجود به تهديد مورد بخشهاي و محيط ها از

 ).2012(كيم و همكاران،  كنندمي

  سبز قيمت

 تحت توانندزيست مي محيط با سازگار محصوالت هرچند كه  

 شاخص حال اين با، گيرند قرار كنندگان مصرف عاليق تأثير

 از. است كننده در انتخاب كاالها تعيين عاملي همواره قيمت

 گيردمي نظر در خريد هنگام كننده كه مصرف معيارهايي جمله

سوزا و ( است شده بيان پرداختي پول قبال در ارزش خوب

 استراتژي در مهم بسيار عامل يك قيمت. )2015همكاران ،

 شامل نيز را سبز صنعت سبز گذاري قيمت. است سبز بازاريابي

 را هاقيمت گاهي تنها صنعت متفاوت كارهاي زيرا شودمي

  ).2012(كيم و همكاران،  دهندمي كاهش مشتريان براي

  سبز سيستم اطالعات 

مهمترين عنصر مشترك در بيان كسب و كارهاي مختلف كه   

 اطالعاتدهد هاي آنها جهت مياستراتژيريزيها و  به برنامه

و سرمايه بين كشورها و افراد  اطالعاتچرخش سريع  .است

تحول در  .تيابي سبز تاثير بسزايي داشته اسجامعه بر بازار

فناوري اطالعات و ظهور فناوريهاي نو، افزايش سرعت و 

سهولت ارتباطات، از جمله تبليغات بدون كاغذ در اينترنت و 

به جاي نيروي  IT اجتماعي مجازي، جايگزيني هايشبكه

ها سبب شده است انساني و كاهش بكارگيري افراد در كارخانه

مصرف منابع، سوخت و انرژي كاهش  ، IT كه با بكارگيري

اندازي بلندمدت از اقتصاد پايدارتر بدون فناوري  يابد. چشم

هاي با مصرف بهينه انرژي مقدور پيشرفته و خردكارخانه

  ).2012(كيم و همكاران،  اهد بودنخو

  

  فرضيات ومدل مفهوميتوسعه 

اند كه آميخته بازاريابي سبز بر تصميم عات نشان دادهمطال   

 كننده مصرف سبز خريد بر سبز قيمتكنندگان و  مصرفخريد 

غالمي و  .)1391، ياري و رعنايي( دارد معناداري رابطه 

سيستم اطالعات سبز با اظهار داشتند كه  )2013، (همكاران

 رابطه معناداري دارد. كنندگانمصرف خريد گيريتصميمفرآيند 

و دار محصول سبز به تاثير مثبت و معنا در پژوهش ديگري

اشاره گرديده است  كنندگان مصرف خريدمصرف سبز بر 

هاي سبز بر تاثير استراتژي .)1389و همكاران  رمضانيان(

، گارگ و شارماتاييد قرارگرفته است (توسعه پايدار نيز مورد 

نتايج  پژوهش ديگري اشاره داشته است كه رابطه  .)2017

هاي بازاريابي و ارزش مصرف مثبت و معناداري بين آميخته

بر اساس  لذا . )2018كننده وجود دارد  (وو و همكاران، 

نشان داده  1در شكل مفهومي اين تحقيق  مدلپيشينه ذكر شده 

  شده است.

 

مدل مفهومي تحقيق .1شكل   

  

  :از اندفرضيات پژوهش عبارت

فرضيه اول: استراتژي طراحي محصوالت سبز بر توسعه حمل 

  و نقل پايدار رابطه دارد.

فرضيه دوم: استراتژي قيمت گذاري سبز بر توسعه حمل و نقل 

  پايدار رابطه دارد.

فرضيه سوم: استراتژي مصرف سبز بر توسعه حمل و نقل 

  پايدار رابطه دارد.

فرضيه چهارم: استراتژي سيستم اطالعات سبز بر توسعه حمل 

  و نقل پايدار رابطه دارد.

  

  روش شناسي پژوهش -3
از لحاظ  و تحقيق حاضر در زمرة تحقيقات كاربردي قرار دارد  

 جامعه. دارد، قرار همبستگيتوصيفي ماهيت در زمرة تحقيقات 

به  .باشدشهروندان قزويني ميكل  شاملآماري تحقيق حاضر 

جدول كرجسي منظور تعيين حجم نمونه نيز در اين پژوهش از 

طبق آخرين سرشماري نفوس و . شدخواهد استفاده  و مورگان

  "596،932"، قزوين، تعداد ساكنين شهر 1395مسكن در سال 
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نفر بعنوان نمونه  384نفر بوده كه بر اساس جدول مورگان، 

هاي آماري در اين پژوهش، روش انتخاب نمونهانتخاب شدند.

تصادفي با توجه به موضوع وماهيت آن، روش نمونه گيري 

رد نياز از روش هاي موآوري دادهبراي جمع مي باشد.اي خوشه

اي و مطالعات ميداني استفاده شده است. مطالعات كتابخانه

هره ب SPSSنرم افزار  ها از براي تجزيه و تحليل داده ،همچنين

ها به صورت نظر سنجي با استفاده از آوري دادهجمع برده ايم.

هاي مربوط به سوال .شده استانجام  استانداردابزار پرسشنامه 

بعد (محصول سبز، قيمت  4متغير مستقل (بازاريابي سبز) با 

گويه و سوال 18سبز، مصرف سبز و سيستم اطالعات سبز) 

گويه  9هاي مربوط به متغير وابسته (حمل و نقل پايدار) با 

توزيع سواالت پرسشنامه و ضريب آلفاي كرونباخ آنها . است

  بيان شده است. 2ه در جدول و سواالت پرسشنام 1 جدولدر 

هاي توصيفي شامل ميانگين، انحراف ويژگي 3جدول 

استاندارد، كجي، كشيدگي، حداقل و حداكثر نمرات متغيرهاي 

همانطور كه  دهد.مورد بررسي در اين مطالعه را نشان مي

، 1/4گردد به ترتيب محصول سبز داراي ميانگين مالحظه مي

، مصرف سبز داراي 98/3ين گذاري سبز داراي ميانگقيمت

و در نهايت  1/4، سيستم اطالعات سبز داراي ميانگين 4ميانگين

كه كجي و  بود. از آنجايي 4حمل و نقل پايدار داراي ميانگين 

است پس متغيرها داراي  - 2و  2كشيدگي نمرات متغيرها بين 

  .توزيع نرمال هستند

  

  

  ارتباط ميان متغيرها و سواالت پرسشنامه .1جدول 

  الفاي كرونباخ  منبع  شماره سواالت  ابعاد  متغير

  بازاريابي سبز

    1-5  محصول سبز

 )2011(كينوتي، 

0,86 

  0,87  6-9  قيمت سبز

  0,84  10-14  مصرف سبز

  0,90  15-18  سيستم اطالعات سبز

و حسيني،  (موسوي  19-27  حمل و نقل پايدار  حمل و نقل پايدار

1393(  

0,91  

  

  

  

  سواالت پرسشنامه .2جدول 

  هاگويه  يرمتغ

  

  

  سبز محصوالت

  توجه و استفاده ازعناصري كه براي محيط زيست مضر نيست.

  .شود استفادهاز الكتريسيته در كنار سوخت هاي تهيه شده از نفت جهت ايجاد آلودگي كمتر 

  براي محصول فراهم نمايد.از موادي ساخته شود كه قابليت بازيافت را 

  بكارگيري فرايند توليد محيط زيست دوستانه

  استفاده از مواد تميز  و دوستدار طبيعت در بسته بندي محصول

  هاي توليد نهاييكاهش هزينه  سبز گذاري قيمت

  ارزش خوب در برابر قيمت پرداختي ارايه

  منصفانه بودن قيمت

  ايهاي يارانهقيمت

  .اندازدمصرف محصوالتي كه سالمت افراد جامعه را به مخاطره نمي  سبز مصرف

  مصرف محصوالتي كه قابليت بازيافت داشته باشيد

  استفاده از خودروهاي هيبريدي در ناوگان حمل و نقل عمومي

  هاي گازسوز در ناوگان حمل و نقل عمومياستفاده از اتوبوس و ميني بوس

  روي و دوچرخه سواري شهروندانعمومي، پياده استفاده از حمل و نقل
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  براي كنترل ترافيك و كنترل سوخت خودروها GPSاي و استفاده از سيستم هاي ماهواره  سبز اطالعات سيستم

  هااستفاده مشتريان از خدمات الكترونيكي به جاي مراجعه حضوري به شركت

  كاربرد فناوري نوين در زمينه توليد و مصرف سوخت

  استفاده از فناوري نوين براي بهبود كارايي خودروها

  

  

  

  

  پايدار نقل و حمل توسعه

  توسعه سامانه حمل و نقل عمومي قابل اعتماد، دردسترس، ايمن، سريع و ارزان

  حضوري مراجعه جاي به مجازي فضاي از استفاده

  هاي حمل و نقل عموميارتقاي كيفيت زيرساخت

  هاي سنتيروي و دوچرخه سواري و ارتقاي ايمني آنها بويژه در بافتبراي پيادهگسترش فضاهاي ويژه 

  بهره گيري بيشتر از سامانه حمل و نقل هوشمند و استفاده از ابزار پيشرفته و هوشمندكنترل ترافيك

  توسعه فرآيندهاي توليد محيط زيست دوستانه

  عموميهاي ارتقاي فرهنگ عبور و مروراز طريق آموزش

  هاي پيشرفته روزتقويت كيفي و كمي نيروهاي پليس راهور و تجهيز آن به فناوري

  هاي حمل و نقل با طرح توسعه كالبدي، اقتصادي، زيست ميحطي و ساير حوزه هاي مرتبطهماهنگي سياست

  

هاي توصيفي متغيرهاي پژوهششاخص .3جدول   

 كشيدگي كجي انحراف استاندارد ميانگين متغير

1/4 محصول سبز  028/0  66/0-  078/0  

98/3 قيمت گذاري سبز  039/0  53/0-  61/0-  

029/0 4 مصرف سبز  35/0-  33/0-  

1/4 سيستم اطالعات سبز  031/0  04/1-  40/1-  

پايدارحمل و نقل   4 029/0  44/0-  11/0-  

  

  تحقيق متغيرهايهمبستگي بين . 4جدول

 PV ضريب همبستگي پيرسون رابطه

99/0 استراتژي هاي بازاريابي سبز و توسعه حمل و نقل پايدار  0,000 

95/0 طراحي محصوالت سبز و توسعه حمل و نقل پايدار  0,000 

76/0 قيمت گذاري سبز و توسعه حمل و نقل پايدار  0,000 

پايدارمصرف سبز و توسعه حمل و نقل   92/0  0,000 

93/0 سيستم اطالعات سبز و توسعه حمل و نقل پايدار  0,000 

    
  خطي رگرسيون ضريب نتايج .5جدول   

 ميزان معناداري B R R2 متغيرها

  0,000  0,98  0,99    بازاريابي سبز و توسعه حمل و نقل پايدار

  0,000  0,89  0,95  0,155 طراحي محصوالت سبز و توسعه حمل و نقل پايدار

 0,000  0,60  0,76  0,084  قيمت گذاري سبز و توسعه حمل و نقل پايدار

 0,000  0,97  0,92  0,719  مصرف سبز و توسعه حمل و نقل پايدار

 0,000  0,83  0,93  0,068  سيستم اطالعات سبز و توسعه حمل و نقل پايدار
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  هاي پژوهشيافته-4

  بررسي متغيرهاي جمعيت شناختي-4-1
 114نمونه انتخاب شده  384از ، دهدآمار توصيفي نشان مي   

 3/22نمونه انتخاب شده  384از نفر مرد بودند.  270زن و  نفر 

 26سال ؛  35تا 26بين   درصد 4/23سال؛  25كمتر از  درصد

سال بوده  46بيشتر از   درصد 1/28سال؛  45تا  36بين  درصد

با توجه به نتايج بدست آمده اكثر پاسخ دهندگان بيش از  اند.

درصد شركت كنندگان در مقطع  57/45سال سن داشته اند.  36

 4/11ليسانس، درصد شركت كنندگان در مقطع 14/42ديپلم، 

درصد آنها در مقطع دكتري 8/1درصد در مقطع فوق ليسانس و 

، متغيرهاي تحقيقجهت اطالع از وجود همبستگي بين  .هستند

قرار گرفت كه نتيجه استفاده  همبستگي پيرسون مورد  آزمون

   نشان داده شده است. 4در جدول  آن

بطه را)α=05/0( 95شود در سطح %كه مشاهده مي گونههمان  

استراتژي هاي بازاريابي سبز و توسعه حمل و  داري بينمعني

بين اين دو ضريب همبستگي و چون  وجود دارد پايدار نقل 

گيريم كه ارتباط نسبتا قوي بين مي نتيجهاست %  99متغير 

استراتژي هاي بازاريابي سبز و توسعه حمل و نقل پايدار وجود 

طراحي داري بين معني رابطه) α=05/0( 95در سطح % دارد.

و چون  وجود دارد محصوالت سبز و توسعه حمل و نقل پايدار

  .است%  95بين اين دو متغير ضريب همبستگي 

گيريم كه ارتباط نسبتا قوي بين طراحي محصوالت مي نتيجه  

 95در سطح % سبز و توسعه حمل و نقل پايدار وجود دارد.

)05/0=α (سبز و توسعه  قيمت گذاريداري بين رابطه معني

بين ضريب همبستگي و چون  وجود داردحمل و نقل پايدار 

گيريم كه ارتباط نسبتا قوي مي نتيجهاست %  76اين دو متغير 

 بين قيمت گذاري سبز و توسعه حمل و نقل پايدار وجود دارد.

مصرف سبز و داري بين رابطه معني) α= 05/0( 95در سطح %

ضريب همبستگي و چون  داردوجود توسعه حمل و نقل پايدار 

مي گيريم كه ارتباط نسبتا  نتيجهاست %  92بين اين دو متغير 

قوي بين مصرف سبز و توسعه حمل و نقل پايدار وجود 

سيستم داري بين رابطه معني)α=05/0( 95در سطح %دارد.

و چون  وجود دارداطالعات سبز و توسعه حمل و نقل پايدار 

گيريم مي نتيجهاست %  93تغير بين اين دو مضريب همبستگي 

كه ارتباط نسبتا قوي بين سيستم اطالعات سبز و توسعه حمل 

چون سطح قابل قبول معناداري كمتر  .و نقل پايدار وجود دارد

  .است 05/0از 

هاي بازاريابي شود كه متغير استراتژيبنابراين نتيجه گرفته مي 

و نقل پايدار  تواند متغير توسعه حملبين) مي(متغير پيش سبز

 5، مطابق با جدول بيني كند. از طرفي) را پيشك(متغير مال

گرديده ، بدين معنا كه متغير پيش 98/0مقدار مجذور آر برابر با 

درصد از تغييرات متغير توسعه حمل و نقل  98بين مي تواند 

شود كه متغير پايدار را پيش بيني كند. همچنين نتيجه گرفته مي

تواند متغير ت سبز نيز (متغير پيش بين) ميطراحي محصوال

) را پيش بيني كند. از كتوسعه حمل و نقل پايدار (متغير مال

، بدين معنا كه گرديده 89/0طرفي مقدار مجذور آر برابر با 

درصد از تغييرات متغير توسعه  89تواند متغير پيش بين مي

ي گيريم حمل و نقل پايدار را پيش بيني كند.همچنين نتيجه م

كه متغير قيمت گذاري سبز (متغير پيش بين) مي تواند متغير 

توسعه حمل و نقل پايدار (متغير مال ك ) را پيش بيني كند. از 

گرديده ، بدين معنا كه 60/0طرفي مقدار مجذور آر برابر با 

درصد از تغييرات متغير توسعه  60تواند متغير پيش بين مي

ني كند. متغير مصرف سبز  بيحمل و نقل پايدار را پيش

تواند متغير توسعه حمل و نقل پايدار نيز(متغير پيش بين) مي

بيني كند. از طرفي مقدار مجذور آر برابر ) را پيشك(متغير مال

درصد  97تواند بين مي، بدين معنا كه متغير پيشگرديده97/0 با

ند. از تغييرات متغير توسعه حمل و نقل پايدار را پيش بيني ك

  بين) همچنين متغير سيستم اطالعات سبز (متغير پيش

) را پيش كتواند متغير توسعه حمل و نقل پايدار (متغير مالمي

گرديده ، بدين 83/0بيني كند. از طرفي مقدار مجذور آر برابر با 

درصد از تغييرات متغير  83تواند معنا كه متغير پيش بين مي

يج ضريب . نتابيني كند توسعه حمل و نقل پايدار را پيش

ان است  حاكي از ها نيز  در  جدول  يراستاندارد  هر يك از متغ

  رهاي تحقيق  وجود دارد.كه رابطه مثيتي بين متغي

  

  گيري نتيجه-4
هاي بازاريابي تاثير استراتژيبررسي  هدف از اين پژوهش   

در  .بوده استسبز بر توسعه حمل و نقل پايدار در شهر قزوين 

 كه دارد مردم اقتصاد با مستقيمي نقل رابطه و دنياي امروز حمل

 يبرا تالش ذيربط و مراجع حمايت و بررسي نيازمند مهم اين

باعث  نگراني باشد. اينمي آن يرو پيش موانع نمودن مرتفع

 و گردد معطوف مساله اين به نيز بازاريابي عرصه توجه تا شده

آيد. بازاريابي  پديد سبز بازاريابي عنوان تحت نويني بازاريابي
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سبز فرايندي اجتماعي است كه افراد و گروه ها از طريق مبادله 

، نياز و خواسته خود را از طريق روش محصوالت و ارزش آنها

اخالقي كه آثار منفي بر محيط زيست را حداقل كنند، برآورده 

 يهاياستراتژكه  آزمون فرضيات نشان دادنتيجه  .سازدمي

پايدار تاثير معني داري  توسعه حمل و نقل برسبز  يابيبازار

و در مجموع فرضيه اصلي به عنوان ادعاي اصلي پژوهش  دارد

در  .و كليه فرضيات فرعي مورد تأييـد قـرار گرفتـه است

توان ميتحقيق راستاي مقايسه نتايج پژوهش حاضر با پيشينه 

ياري  و رعناييكه نتايج اين تحقيق همسو با مطالعه  گفت

  .اشاره داشتندباشد كه ) مي1391(

. دارد معناداري رابطه  كننده مصرف سبز خريد بر سبز قيمت   

 نغالمي و همكارا نتايج مطالعه  هاي اين تحقيقهمچنين يافته

اظهار داشتند كه سيستم اطالعات سبز با فرآيند را كه  )2013(

رابطه معناداري دارد تاييد  كنندگانمصرف خريد گيري تصميم

هاي اين تحقيق همچنين در راستاي تحقيق يافته ميكند.

   )2017) و گارگ و شارما (1389و همكاران ( رمضانيان

دار محصول سبز و مصرف به  تاثير مثبت و معناباشد كه مي

هاي سبز بر تاثير استراتژي و كنندگانمصرف سبز بر خريد

نتايج حاصل از اين  طبق ،لذااند. اشاره نموده توسعه پايدار

تواند در جهت توسعه يسبز م يابيبازار، توان گفتپژوهش مي

،گام  يطيمح ستيبا در نظر گرفتن ابعاد ز دار،ينقل پا حمل و

نقش مؤثر  نيياهداف جامعه بردارد و با تب شبرديرا در پ يبلند

 دار،يحمل و نقل پابه  دنيرس يسبز برا يابيبازار يهاياستراتژ

 جاديكه منجر به ا يياجرا يو راهكارها سبمنا يراهبردها

   شود.ه ي(سبز) شود، ارا داريحمل نقل پا ستميس

  

  

  پيشنهاداتو  هاي تحقيقمحدوديت

هايي مواجه بوده است كه در اين تحقيق محقق با محدوديت  

  گردد:در ادامه به مهمترين آنها اشاره مي

هاي انجام تحقيق در جامعه مورد مطالعه، محدوديتبا توجه به 

تعميم نتايج آن به ساير جوامع آماري بايد با احتياط بيشتري 

هاي گردآوري شده بر مبناي نظر خود همه داده .صورت گيرد

شخص پاسخ دهنده بوده، بنابراين ياري نكردن حافظه ي افراد 

گر از دي .شودباعث ايجاد محدوديت در پاسخ آنان مي

هاي هاي خاص پژوهشهاي تحقيق كه از ويژگيمحدوديت

علوم اجتماعي است، تاثيرمتغيرهايي است كه كنترل آنها خارج 

از دسترس پژوهشگر است و امكان تاثيرگذاري آنها بر نتايج 

   .پژوهش دور از ذهن نيست

تواند نتايج متفاوتي با ها ميانجام اين پژوهش در ديگر استان  

انجام آن از توان  پژوهش داشته باشد كه طبعاًنتايج اين 

 عدم امكان سنجش ،پژوهشگر خارج بوده است. همچنين

تواند مانعي در نظرات شهروندان در ساير كالن شهرها مي

 تعميم نتايج پژوهش به كل كشور تلقي شود.

  گردد :بر اين اساس انجام موارد زير پيشنهاد مي

 در المللـي  بين و ملي هايحساسيت درك با قزوين شهرداري-

 محـيط  حفظ همچنين و موجود از منابع بهينه استفاده خصوص

 اندازي راه و ايجاد مانند طرحهايي اجراي به اقدام منطقه زيست

 اهـداف  تحقـق  مسـير  در ،البته .گرفته است ... و برقي اتوبوس

 وجـود  نيـز  مشـكالتي  و موانع قزوين شهر اتوبوسراني سازمان

 انـدركار  دسـت  تمـام نهادهـاي   هميـاري  و همكاري با كه دارد

 بـه  ويـژه  توجه است ذكر به الزم .شد خواهند مرتفع زود خيلي

  بـر  توانـد مـي  قـزوين  شـهر  نقـل  و حمـل  در سـبز  بازاريـابي 

 جـذب  همچنين و شغل ايجاد راستاي در شهر اين هايظرفيت 

 تعـالي  و رشـد  باعـث  و ايفـا نمـوده   را اساسـي  نقش توريست

  .گردد دنيا كشورهاي ساير بين در قزوين شهر اجتماعي

  هـايي  هـاي كشـور پـژوهش   كـه شـهرداري   گـردد مي پيشنهاد-

هاي الزم براي استفاده كننـدگان وسـائط   ثير آموزشأمنظور ته ب

نقليه عمومي در جهت رشد و اعتالي فرهنگ استفاده از محيط 

 .زيست انجام گيرد

هاي كشور از استانگردد تحقيق حاضر در تعدادي پيشنهاد مي-

 اجرا و نتايج آن مورد مداقه و بررسي كيفي قرار گيرد.

  

  هانوشتپي -5
1-Intergovernmental Panel on Climate 

Change 

  

  مراجع -6
 نقل و برحمل آن تاثير و سبز بازاريابي" )،1396ع.، ( دلفاني،- 

 مطالعات فصلنامه ،"اتوبوسراني تهران شهري درون عمومي

 .166-170 .،صحسابداري و مديريت

 

 آميخته تاثير بررسي" ،)1391(، ا.ب. ،ياري و ك. ح. ،رعنايي- 

 مطالعه( كنندگانمصرف سبز خريد تصميم بر سبز بازاريابي
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ABSTRACT 

Today, transportation is one of the important components of the national economy and, due 

to its underlying role, has a great impact on the country's economic growth process. One of 

the biggest human concerns is the environmental issue. This concern has caused attention 

to the marketing sector to focus on this issue. None of the previous studies have examined 

the relationship between green marketing mixes and their impact on sustainable transport. 

Therefore, this research has been carried out to investigate the effect of green marketing 

strategies on sustainable transportation development in Qazvin. Accordingly, a sample of 

384 citizens in five areas of Qazvin municipality was selected. To analyze and analyze the 

data, Pearson correlation coefficient was used. Linear regression was used. The results of 

the study showed that there is a significant relationship between variables green product, 

green pricing, green consumption and green information system as independent variables 

and the dependent variable as sustainable transportation. 
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