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ساختاري اسدتفاده شدده اسدت .پدژوهش حاضدر از نلدر روش و

بازاریابی سبز /ارزش ویژه برند /مصرفکننده سبز

ماهيت ،از جمله تحقيقات توصيفی -پيمایشدی و از نلدر هددف،

چكیده
امروزه بازاریابان با شناسایی نيازهاي بالقوه مصرف کنندداان،

کاربردي میباشد .نتایج حاصل از پژوهش اویاي این امدر اسدت
که رضایت سبز ،وفاداري سبز ،اعتماد سبز و تمایل به برندد سدبز

اونهاي از بازاریابی به نام بازاریابی سبز را بنا نهادند کده یکدی از

عوامل تاثيراذار بر ارزش ویدژه برندد سدبز بده شدمار مدیروندد.

مهمترین مقولههاي آن که در بازاریابی عصر حاضر به سازمانها

بهعالوه ،رضایت سبز تاثير مثبتی بر وفداداري سدبز و تمایدل بده

در دستيابی به مزیت رقابتی پایدار کمک میکند ،برندسازي سدبز

برند سبز دارد اما تاثير آن بر اعتماد سدبز تایيدد نشدد .همچندين

است .در واقع ،یکی از ضروریات موفقيت در کسب و کار رقدابتی

اعتماد سبز ،تمایل به برند سبز و رضایت سبز نيز بر وفاداري سبز

عصر حاضر ،شناسایی عواملی است که بر ارزش ویژه برندد سدبز

تاثير مثبت داشتند و در نهایت نيز ،تاثير مثبتی از جانب وفداداري

مؤثر هستند .از اینرو هدف پژوهش حاضر ،بررسی عوامل مدوثر

سبز بر ارزش ویژه برند سبز یافت شد.

بر ارزش ویژه برند سبز میباشدد .جامعده آمداري ایدن پدژوهش،
تمامی خریداران محصوالت و لوازم خانگی الکترونيکی در سدح

مقدمه

شددهر رشددت را در بددر مددیايددرد .بددراي انتبدداو نموندده از روش

امروزه با توجه به جهانی شدن تجارت ،دنيداي کسدب و کدار

نمونه ايري در دسترس استفاده شدده اسدت .جهدت جمدع آوري

دچار تغييرات فراوانی شده و استراتژيهاي پيشين بازاریابی ،دیگر

دادههددا از پرسشددنامه اسددتاندارد و بدده منلددور تحليددل دادههددا و

جوابگوي نياز بازار و سازمانها نيست .از طرفی ،معضالت مربوط

همچنين آزمون فرضيههاي تحقيق از روش مدل یابی معدادالت

به محيط زیست نلير ارم شددن زمدين و آلدودایهداي زیسدت
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محيحی به مسئلهاي جهان شمول تبدیل شدده و افدراد را بدر آن

نيز تحت تاثير قرار داد که در نهایت منجدر بده پيددایش مفهدوم

داشته تا اامهایی جهت حفظ محيط زیست بردارند [ .]1در نتيجه

جدیدي در ادبيات بازاریابی تحت عنوان بازاریابی سبز اردید [.]2

نياز به توليد محصوالت اکولوژیک و فعاليدتهداي تجداري سدبز

بازاریابی سبز [ ]4فرآیندي است اجتمداعی کده طدی آن ،افدراد و

ضروري اردید و این امر شرکتها را مجبور به تلفيق موضوعات

اروهها از طریق مبادله محصوالت و ارزش آنها ،نيداز و خواسدته

زیست محيحی با تالشها و اسدتراتژيهداي بازاریدابی نمدود .از

خددود را بدده اونددهاي اخالقددی کدده کمتددرین اثددرات منفددی را بددر

طرف دیگر ،طی سه دهه اذشته ،آااهی مصرفکننداان نسدبت

محيطزیست دارد ،برآورده میسازند .به عبدارت دیگدر ،بازاریدابی

به محيط زیست افزایش یافت و مسدئله محديط زیسدت از یدک

سبز تمامی فعاليتهایی که جهت ایجاد و تسدهيل مبدادالت بده

موضوع حاشيهاي تبدیل به یک مسئله اصلی اردید [ .]2از اینرو

منلور ارضاي نيازها و خواستههاي بشدري طراحدی مدیشدود را

سازمانها همگام با نيازهاي افراد ،تالش نمودند تا با برنامهریزي

شامل میاردد ،به طوري که ایدن ارضداي نيازهدا و خواسدتههدا

و اجراي فعاليتهاي حفاظت از محيطزیسدت ،از یکددیگر پيشدی

حداقل اثرات مضر و مبرو را بر محيط زیست داشته باشدد [.]9

بگيرند [ .]3زیرا بازاریابی سنتی که بيش از حد بدر خواسدتههداي

یکی از مهمترین مقولههایی کده در بازاریدابی عصدر حاضدر بده

مشتریان تاکيد میکرد و رفاه اجتماعی و مسائل محيطزیسدتی را

سازمانها در دستيابی به مزیت رقابتی پایددار [ ]15بدا توجده بده

در نلر نمیارفت ،کارایی خدود را از دسدت داده بدود .همچندين

مفهوم بازاریابی سبز کمک میکند ،تأکيد ویژه بر برندسازي سدبز

نتایج حاصل از تحقيقات بينالمللی هم اویاي این امدر بدود کده

اسددت .برنددد سددبز [ ]11جلددوهاي از بازاریددابی اجتمدداعی []12

مشتریان امدروزه بيشدتر نگدران تغييدرات محيحدی هسدتند [.]4

سازمانها براي در نلر ارفتن نيازها ،انتلارات و ترجيحات امروز

بهعنوان مثال محالعهاي که در سدال  1992در  11کشدور انجدام

و آتی جامعه است که فراتر از توجده صدرف بده نيازهداي امدروز

ارفدت ،نشددان داد کده  05درصددد مصددرفکنندداان نسددبت بدده

مشتریان سازمان قرار دارد .در واقع ،برند سبز به ضرورت رعایدت

محيطزیست عالقهمند و دلواپس شدهاند .نتایج محالعه دیگري در

الزامات حفاظت از محيط زیست و فراتدر از آن ،ندوآوري در ایدن

سال  1994در کشور استراليا نشان داد که  44درصد افراد معتقدد

زمينه با توجه به صدنعت سدازمان ،اشداره دارد و بده سدازمانهدا

بودند که در برابر محيطزیست مسئول هستند و اظهار داشتند که

هشدار میدهد که در آیندهاي بسيار نزدیک ،آنچه کده آنهدا را از

به دليل مسائل زیستمحيحی ،رفتار خریدشان را اصالح نمودهاند

رقبایشان متمدایز خواهدد کدرد ،برندد سدبز قدرتمندشدان اسدت.

[ .]0همچنين محالعه دیگري در سال  1992نشان داد کده بدراي

ضرورت توجه خاص بده برندسدازي سدبز ببصدوص در عرصده

 93درصد افراد اثرات زیستمحيحی یک محصول در زمان خرید

تجارت جهانی ،خود را نشان میدهد و بقاي سازمان و حتی برندد

آن مهم است .تحقيقی که در سال  1994در اروپا انجدام ارفدت

آن را تضمين مینمایدد [ .]3برندد سدبز بده آن دسدته از برنددها

نشان داد که  42درصد مصرفکننداان اروپایی ،محصوالت را بر

اطالق میاردد که مزیت بوم شناختی برجستهاي ارائه میکنند و

اساس عملکرد محيحدی انتبداو مدیکنندد و  22درصدد مدردم

از اینرو براي طرفداران محيطزیست ،جذاو هستند و به دليل دارا

انگليس محصوالتی با سازااري بداالي  20درصدد بدا محديط را

بودن ویژایهاي محلوو از نلر محيطزیست سبب تمایز از رقبدا

خریداري ميکنند [ .]1در نتيجه مسدائلی چدون پویدایی و شددت

مددیاردنددد [ .]13در نتيجدده امددروزه یکددی از مهمتددرین اهددداف

رقابت ،افزایش نگرانیها و آااهیهاي مصرفکننداان نسبت بده

سازمانهاي تجاري ،خلق یک برند سبز قوي و ایجاد و افدزایش

محدديطزیسددت و همچنددين مقددررات دولتددی سددبب اشددت کدده

ارزش ویژه برند سبز [ ]14است .مزایاي دارا بودن یک برند قوي

سازمانهاي تجاري توجده ویدژهاي بده مدواردي چدون سدالمت

آن است که آسيبپدذیري شدرکت یدا سدازمان تجداري کداهش

جسمانی و روانی مصرفکننداان و پاکيزای محيط نشدان دهندد

مییابد و در عرصه رقابت موفقتر است و سدود بيشدتري کسدب

[ ]0و این مسئله در تمام ابعاد سازمانها رخنه یافت و بازاریابی را

مینماید .بنابراین شناسایی عواملی که بر ارزش ویدژه برندد سدبز

مؤثر هستند و در نلر ارفتن این عوامل هنگام برندسدازي سدبز،

سبز است .بازاریابی سدبز مفهدوم اسدتردهاي اسدت کده تمدامی

یکی از ضروریات موفقيت در کسب و کار رقابتی معاصر است .بدا

فعاليتهاي بازاریدابی بده منلدور ترغيدب و ایجداد نگدرشهدا و

این تفاسير ،اار چه تحقيقات متعددي در زمينه ارزش ویدژه برندد

رفتارهاي محلوو مصرفکننداان از لحاظ زیست محيحدی را در

صورت ارفته ،اما کمتر تحقيقی با رویکرد بازاریدابی سدبز بده آن

بر میايرد [ .]21ریشههاي بازاریابی سبز را مدیتدوان در مدوجی

پرداخته است [ .]10از اینرو در پژوهش حاضر ،تالش بر آن است

که در دهه  1925بر سر مسدائل زیسدت محيحدی بده راه افتداد،

تا عوامل موثر بر ارزش ویژه برند سبز شناسایی و بررسی شدوند.

جستجو نمود کده منجدر بده ظهدور مفهدوم جدیددي در ادبيدات

به عبارت دیگر ،پژوهش حاضدر در جسدتجوي پاسدبی مناسدب

بازاریابی تحت عنوان بازاریابی زیسدت محيحدی [ ]22شدد .ایدن

براي این سوال است که «چه عواملی بر ارزش ویدژه برندد سدبز

مفهوم ،صنایع و تکنولوژيهاي جدیدي کده بده طدور جددي بده

موثر هستند ؟».

محيطزیست آسيب میرساندند را مورد توجه قرار میداد .بهدليدل
همين سابقه بود که مسائل زیستمحيحی ایجداد شدده در اواخدر

 .1مروری بر مبانی نظری و پیشینه تحقیق

دهه  1945و اوایل دهه ،95سبب بروز واکنشهاي جدي از جانب

زمانی تصور بر این بود که سازمانها و توليدکنندداان صدرفا

صاحبنلران و فعاالن بازاریابی شد [ .]23فدار از توجهدات دهده

در برابر سهامداران و کارکنان خویش مسئوليت دارند و یدا اینکده

 ،1925در اواخر دهه  45مفهومی بده ندام بازاریدابی سدبز ظهدور

هدفشان ارائه بهترین محصدول مصدرفی بدا قيمدت پدایينتدر و

خودش را اعالم کرد .در همان زمان بود کده ادرایش مدردم بده

کيفيت باالتر به دست مشتري است ،غافل از اینکه محصول چده

اسددتفاده از محصددوالت سددبز شدددت یافددت و پددس از آن مقولدده

آثار و عواقب ثانویه اي میتواند داشته باشد .رقابت شدید ،افزایش

بازاریددابی سددبز محددرح اردیددد و تحقيقددات متعددددي بددویژه در

جمعيت ،کميابی منابع و همچنين آلودای محيط باعث بده وجدود

کشورهاي توسعه یافته صورت پذیرفت .تمرکدز اصدلی بازاریدابی

آمدن رویکردهاي نوین در اداره و مدیریت سدازمانهدا شدد کده

سبز در اواخر دهه  1945و اوایل دهه  1995بر موضوعاتی چدون

تعهد و مسئوليت اجتماعی [ ]11نيز نتيجد آن تحدوالت بدود .در

اندازه بازار سبز و ویژایهاي مصرفکننداان سبز بود [ .]0رشدد

واقددع محددرح شدددن ایددن مسددئوليت ،پاسددبی بددود بدده نيازهددا و

مفهوم بازاریابی سبز به حدي رسيده اسدت کده امدروزه آن را بده

چالشهاي محيحی[ .]12با مسئوليت اجتماعی ،شرکت بده طدور

عنوان ابزاري جهت توسعه پایدار و کسب مزیت رقابتی ميدانند و

همه جانبه به مشتري نگریسته و حتی مشکالت زیست محيحدی

یک مسئله اساسی در دنياي کسب و کار امدروز اسدت .بازاریدابی

یا رفاه بلندمدت او را نيز در نلر میايرد و شديوهاي از مددیریت

سبز به توسعه و بهبود قيمتاذاري ،ترفيع و توزیدع محصدوالتی

است که طبق آن ،سازمانها فعاليتهایی را انجام مدیدهندد کده

اطالق میشود که به محيط زیست آسيب نمیرسانند [ .]24فدولر

اثر مثبتی بر جامعه و ترفيع کاالهاي عمومی داشدته باشدد [.]14

( )1999بازاریابی سبز را فرآیند برنامهریزي ،اجرا و کنترل توسعه،

پس مفهوم بازاریابی اجتماعی بر این اصل استوار اسدت کده هدر

ترفيع و توزیع محصوالت ،با در نلر ارفتن سه معيار تامين نيداز

سازمان باید ابتدا خواستهها و منافع بازار هدف را تعيين کندد ،بده

مصرف کننده ،توجه به اهدداف سدازمانی و سدازااري فرآیندد بدا

نحوي که بقا و بهبود رفاه مشتري و جامعه ،هر دو با هم فدراهم

محيط زیست ناميد [ .]20فرض آشکار بازاریابی سبز این است که

اردد [ .]19سرمایهاذاريهاي مربوط به مسئوليتهاي اجتمداعی

مصرف کننداان بالقوه یک محصول یا خدمت ،سبز بدودن را بده

و زیستمحيحدی در خدالل ده تدا پدانزده سدال اذشدته شدتاو

عنوان یک منفعت و مبناي تصميم خرید خود قرار ميدهند .فرض

بيشتري به خود ارفته است ،هر چند که ریشههاي آن به شدروع

نهان بازاریابی سبز ایدن اسدت کده مصدرفکنندداان حاضدر بده

قرن بيستم باز میاردد [ .]25یکی از مهمتدرین ابعداد مسدئوليت

پرداخت پول و هزینه بيشتر براي محصوالت سبز نسبت به سایر

اجتماعی که امروزه بسيار مورد توجه قرار ارفته ،مفهوم بازاریابی

محصوالت هستند [ .]21با ایدن وجدود ،بسدياري از مدردم درک
3
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صحيحی از مفهوم بازاریابی سدبز ندارندد و عبداراتی مانندد قابدل

از مهمترین اهداف سازمانها در عصر حاضر بایدد تقویدت ارزش

بازیافت ،قابل تعویض ،و دوسدتدار محديطزیسدت را متدرادف بدا

ویژه برندشان از طریق به کارايري مفهوم بازاریدابی سدبز باشدد.

بازاریابی سبز در نلر میايرندد[ ،]22در حدالی کده ایدن عبدارات

هر چه ارزش ویژه یک برند بيشتر و قویتر باشدد ،آن شدرکت یدا

محالبات بازاریابی سبز هستند .در حقيقت بازاریابی سبز مفهدومی

سازمان تجاري در مواجهه با مشکالت و همچنين در بهره مندي

به مراتب وسيعتر است ،مفهومی کده مدیتواندد بدراي کاالهداي

از فرصتها موفقتر عمل خواهد نمود .در نتيجده سدازمانهدا بدا

مصرفی ،کاالهاي صنعتی و حتی خدمات نيز کاربرد داشته باشدد

تمرکز بر برندسازي سبز میتوانندد کاالهدا و خددمات خدود را از

و بدده عنددوان منبددع اصددلی تغييددر اسددتراتژیک بددراي بسددياري از

رقبا متمایز سازند و مزیت رقابتی کسب نمایند .اارچده تحقيقدات

سازمانها به شمار میرود [ .]24همانحور که افته شدد بازاریدابی

در زمينه ارزش ویژه برندد فدراوان اسدت امدا کمتدر بده مفداهيم

سبز حداقل براي سه دهه یک موضوع تحقيقاتی مهدم در سدح

بازاریابی سبز و ارزش ویژه برند سبز پرداخته شده است .برخدی از

دانشگاهها بوده است ،اما برخی از محالعات به طور خاص بر برندد

تحقيقاتی که در این زمينه در سالهداي اخيدر در ایدران و سدایر

سبز تمرکز کردهاند .در حال حاضر شک و تردید اندکی در زمينده

کشورها انجام شده ،بحور خالصه در جدول شماره  1ارائده شدده

اهميت استراتژیک یک برند معروف به عنوان پيشنيدازي بدراي

است.

ارزش برند یک کاال یا خدمت وجود دارد [ .]2به طوري که یکدی
جدول  -1تحقیقات صورت گرفته در زمینه بازاریابی سبز و ارزش ویژه برند سبز
نام محقق(محققان)

نتایج تحقیق

عنوان تحقیق

" کانگ و هور"  ،2512کره "بررسی عوامل موثر بر ارزش ویژه برند سبز :رضایت سبز ،وفاداري سبز ،اعتماد سبز و تمایل به برند سبز عوامل تاثيراذار بر ارزش ویدژه برندد
جنوبی [.]10
"چن" ،2515 ،تایوان [.]29

یک رویکرد توسعه پایدار"

سبز به شمار میروند.

" عوامل موثر بر ارزش ویژه برند سبز :تصویر رضایت سبز ،اعتماد سبز و تصویر برند سبزعوامل تاثيراذار بر ارزش ویژه برند سبز هستند.
برند سبز ،رضایت سبز و اعتماد سبز"
نتایج نشان داد که از نلر مصرفکننداان عواملی چون مواد تشکيل دهنده طبيعی ،جو فروشدگاه،

"الليت و ساهاساکمونتري" " بازاریابی سبز محصوالت آرایشی و بهداشتی محافلت از پوست ،تصویر برند و تست نشدن روي حيوانات در تصميم خرید آنهدا حدائز اهميدت
 ،1994تایلند [.]35

در تایلند "

هستند و پنج ویژای محافلت از پوست ،عملکدرد محصدول ،مدواد تشدکيل دهندده ،ارزش پدول
پرداختی و خوش بویی محصول را در تصميم خریدشان مهم ميدانند.

"روئه و همکاران"
 ،2551آمریکا [.]31
"رمضانيان و
دیگران"
 ،1349ایران [.]32
"موجودي" ()1349
[.]2

" تمایل مصرفکننداان آمریکایی به پرداخت این تحقيق نشان داد که در جامعه آمریکا ،افراد بسياري وجود دارند که مایلند مبلغ بيشتري براي
براي برق سبز"
" تأثير آميبته بازاریابی سبز بر فرآیند
تصميمايري خرید مصرفکننداان (محالعه

برقی که به کاهش آلودای کمک ميکند ،بپردازند.
چهار عنصر آميبته بازاریابی سبز(محصول ،قيمت ،توزیع ،ترفيع) بر فرآیندد تصدميمايدري خریدد
مصرفکننداان تاثير دارند.

موردي :مصرفکننداان خانگی المپ کم
مصرف شهر رشت)"
" بررسی عوامل مؤثر بر رفتار خرید سبز
(محالعه موردي :دانشجویان دانشگاه شهيد

نتایج تحقيق نشان داد که ميزان خحر ادراک شده مشکالت زیسدت محيحدی بيشدترین تدأثير ،و
داشتن نگرش زیست محيحی کمترین تأثير را بر رفتار خرید سبز دارد.

چمران اهواز)"

"صمدي و سایرین"

" تاثير فعاليتهاي بازاریابی بر تصميمايري

(.]33[ )1349

خرید محصوالت سبز"

بين عقاید و رفتار مصرفکننداان در ارایش به محصوالت سبز شدکاف وجدود دارد و همچندين
اکثریت پاسخ دهنداان به طور کلی به مارکهاي شناخته شدده اعتمداد بيشدتري دارندد و توجده
چندانی به خرید از توليدکننداان محصوالت دوستدار محيط زیست ندارند.

نتایج تحقیق

نام محقق(محققان)

عنوان تحقیق

"محمدي و ختائی"

"رابحه ميان عوامل روانی ،اجتماعی و رفتار

سبز ،رفتار حفاظتی نسبت به محيط زیست و پشتيبانی از اقدامات زیست محيحی) تأیيدد شدد امدا

(.]34[ )1395

مصرفکننده سبز (حامی محيط زیست)"

شواهدي مبنی بر رابحده مسدتقيم قدویتري ميدان نگرشدهاي زیسدت محيحدی و ابعداد رفتداري

رابحه نگرشهاي زیست محيحی ،هنجارهاي فردي ،اثرببشی ادراک شدده توسدط مصدرفکنندده
سبز و هنجارهاي اجتماعی (بازدارنده) با ابعاد رفتاري مصرفکننده سبز (رفتار خرید مصرفکنندده

مصرفکننده سبز با درايري ذهنی باال نسبت به مصرفکننده سبز با درايري ذهنی پایين یافدت
نشده است .سپس این عوامل و ابعاد رفتاري از نلر اهميت اولویتبندي شدند.

خيرخواهی و توانایی آن محصول ،خدمت یا برند در ارتباط با
 .2چارچوب نظری پژوهش

عملکرد زیستمحيحی آن میباشد [ 10و .]29

براي انجام تحقيقات علمی و نلام مندد ،چدارچوبی علمدی و

تمایل به برند سبز [ :]53به توانایی یک برند سبز در برانگيبتن

نلري مورد نياز است که در این تحقيدق بدراي بررسدی عوامدل

یک واکنش احساسی مثبت در یک مصدرفکنندده از طریدق

موثر بر ارزش ویژه برند سبز ،از مدل ارائه شدده توسدط کاندگ و

تصویر آن برند اطالق میشود [.]10

هور ( )2512استفاده شده است [ .]10طبق این مدل (نمدودار ،)1

ارزش ویژه برند سبز :مجموعهاي از قابليتها و محدودیتهداي

چهار عامل رضایت سبز ،وفاداري سبز ،اعتماد سدبز و تمایدل بده

یک برند در ارتباط بدا تعهددات و الزامدات سدبز و همچندين

برند سبز بر ارزش ویژه برند سبز موثر هسدتند کده در ادامده بده

نگرانی هاي زیستمحيحی مربوط به یک برند ،ندام و نشدان

روابط ميان آنها پرداخته شده است.

تجاري آن برند است که سبب افزایش و یا کاهش ارزش آن
محصول یا خدمت میشود [ 10و .]29
 .3فرضیههای پژوهش
با توجه به پيشدينه و ادبيدات موضدوع و همچندين چدارچوو
نلري تحقيق ،فرضيههاي ذیل جهت بررسدی عوامدل مدوثر بدر
ارزش ویژه برند سبز تدوین اردیدهاند:
فرضيه  -1رضایت سبز تاثير مثبتی بر وفاداري سبز دارد.
فرضيه  -2رضایت سبز تاثير مثبتی بر اعتماد سبز دارد.

نمودار  -1مدل پژوهش []11

فرضيه  -3رضایت سبز تاثير مثبتی بر تمایل به برند سبز دارد.
فرضيه  -4اعتماد سبز تاثير مثبتی بر وفاداري سبز دارد.

رضایت سبز [ :]53سح لذت ببشی از فرآیند مصرف است
کدده طددی آن خواسددتههدداي زیسددت محيحددی مصددرفکننددداان،

فرضيه  -0تمایل به برند سبز تاثير مثبتی بر وفاداري سبز دارد.

انتلارات و نيازهاي سبزشان به اونهاي رضدایت ببدش بدرآورده

فرضيه  -1وفاداري سبز تاثير مثبتی بر ارزش ویژه برند سبز دارد.

میشود [ 10و .]29

 .4روش تحقیق

وفاداری سبز [ :]53تعهد مصدرفکنندده بده خریدد مجددد و یدا

این پژوهش از نلر طرح تحقيق از ندوع توصديفی اسدت و از

استمرار در استفاده از یک برند سبز است [.]10
اعتماد سبز [ :]53تمایل به اتکا به یک محصول ،خدمت یا برندد

آنجا که هدف آن دستيابی به رابحه بين متغيرهایی اسدت کده در

بر اساس باور یا انتلارات شبص است که برارفته از اعتبدار،

یک مدل چند متغيره بر ارزش ویژه برند سبز تاثير میاذارندد ،از
5

بررسیهایبازرگانی
شماره  46ـ فروردين و ارديبهشت  3131

نددوع همبسددتگی اسددت و چددون دادههدداي مددورد نلددر از طریددق

شامل دو ببش سواالت عمومی و اختصاصی ميباشد .ببش اول

نمونهايري از جامعه براي بررسی توزیع ویژایهاي جامعه آماري

در رابحه با اطالعات جمعيت شناختی پاسبگویان است و از سده

انجام میشود ،از شاخه پيمایشی (زمينه یابی) میباشد .همچندين

سوال تشکيل شده که درباره جنسيت ،سدح تحصديالت و سدن

این تحقيق از جنبه هدف ،تحقيقی کاربردي است .جامعه آمداري

آنها میباشد .نتایج حاصل از دادههاي پرسشدنامه نشدان داد کده

در این تحقيدق ،تمدامی خریدداران محصدوالت و لدوازم خدانگی

 12/4درصد از پاسخدهنداان مرد و  32/2درصد زن مدی باشدند.

الکترونيکی در سح شهر رشت هستند که در سال  1395اقددام

همچنين  21/9درصد از پاسخدهنداان بين  25تا  29سال39/4 ،

به خرید این محصوالت نمودهاند .در واقع جامعه هدف ،خریداران

درصد بين  35تا  31/1 ،39درصدد بدين  45تدا  49سدال و 2/1

محصوالت و لوازم خانگی الکترونيکی نلير ماشين لباسشدویی،

درصد باالتر از  05سال سن دارند .عالوه بر این 32/9 ،درصدد از

یبچال ،تلویزیون و  ...بودند .این محصوالت از آن جهدت مدورد

ایددن افددراد تحصدديالت دانشددگاهی داشددتند .در ببددش دوم ،از

بررسی قرار ارفتند ،زیدرا کده اسدتانداردها و قدوانين بدينالمللدی

پرسشنامه استاندارد ارائه شده توسط کاندگ و هدور (]10[ )2512

زیست محيحی در توليد این محصوالت سدبتگيرانه بده اجدرا در

که شامل  10سوال تبصصی مربوط به متغيرهاي تحقيق اسدت،

مددیآیددد ،از ایددنرو نيازهددا و نگرانددیهدداي زیسددتمحيحددی

استفاده به عمل آمد .براي سنجش سواالت تبصصی ،طيف پنج

مصرفکننداان نيز بر طرف میاردد [ 10و  .]29براي جمعآوري

ازینهاي ليکرت از کامال مبالفم ( )1تا کامال مدوافقم ( ،)0مدورد

دادهها از پرسشنامه و به منلور تجزیه و تحليل دادههدا و آزمدون

اسددتفاده قددرار ارفتدده اسددت .از آنجددا کدده در تحقيددق حاضددر از

فرضيههاي تحقيق از روش مدل یابی معادالت ساختاري توسدط

پرسشنامه استاندارد بين المللی استفاده شده اسدت ،طبيعتدا مدورد

نرم افزار ليزرل استفاده شده است .به طور کلدی حجدم نمونده در

تأیيددد صدداحبنلران و پژوهشددگران محددرح بازاریددابی در سددح

روششناسی مدلیابی معادالت ساختاري میتواند بدين  0تدا 10

بين المللدی مدیباشدد .بدا ایدن حدال جهدت اطميندان از روایدی،

مشاهده به ازاي هر متغير اندازهايريشده تعيين شود که فرمدول

پرسشنامه در اختيار متبصصين امر از جمله تندی چندد از اسداتيد

مربوط به آن در ذیل ارائه شده است.

روش تحقيق و بازاریابی قرار ارفت که نلر آنان نيز ،مؤید روایی
5q≤n≤15q

پرسشنامه بود .به منلور تعيدين پایدایی پرسشدنامه نيدز از روش

طبق این فرمول  ،qتعداد متغيرهاي مشاهده شده (اویههاي

آلفاي کرونباخ استفاده شده است .به همين منلدور طدی فرآیندد

پرسشنامه) و  ،nحجم نمونه است [ .]39از آنجا که پرسشنامه این

پيش آزمون ،تعداد  35پرسشنامه در بين خریداران محصدوالت و

پژوهش  10اویه دارد ،بنابراین با در نلر ادرفتن مقددار حدداکثر

لوازم خدانگی الکترونيکدی توزیدع اردیدد ،سدپس بدا اسدتفاده از

 10مشاهده به ازاي هر اویده ،حدداکثر تعدداد نمونده الزم220 ،

دادههاي به دست آمده به کمک نرمافزار  SPSSو با روش آلفاي

نمونه محاسبه میاردد .براي دریافت پاسخهاي بيشتر تعداد 355

کرونباخ ،ميزان پایایی پرسشنامه محاسبه شد .با توجه به این کده

پرسشنامه توزیع شد که از ميان آنها  203پرسشنامه قابدل قبدول

حداقل ضریب پایایی براي پرسشنامههاي پژوهشی 5/25ميباشد،

اسددتبراگ اردیددد .نموندده آمدداري تحقيددق ،بددا اسددتفاده از روش

مالحله میاردد که ضرایب آلفاي کرونباخ به دست آمده بدراي

نموندهايدري غيراحتمدالی در دسدترس انتبداو اردیدد .در ایددن

تمامی متغيرها از این مقدار باالتر است .بنابراین ميتوان ادعا نمود

پژوهش براي ادردآوري اطالعدات ميددانی از پرسشدنامه بسدته

که پایایی و اعتبار پرسشنامه تحقيق محلوو بوده است.

()1

استفاده شدده اسدت .نموندهبدرداري جامعده در دسدترس شدامل
جمعآوري اطالعات از اعضاي جامعهاي است که بدراي دسدتيابی
بدده اطالعددات آن بدده سددادای در دسددترس مددیباشددند [.]45
پرسشنامهاي که براي پدژوهش حاضدر اسدتفاده اردیدده اسدت،

جدول -2آلفای کرونباخ متغیرهای پژوهش

 .5-2ماتريس همبستگی بین متغیرها

یکی از روشهاي بررسدی روابدط علّدی بدين متغيرهدا مددل

متغیر

تعداد سؤاالت

آلفای کرونباخ

رضایت سبز

3

5/494

معادالت ساختاري ميباشد .از این روش تحت عنوان مددل علّدی

اعتماد سبز

3

5/402

تمایل به برند سبز

3

5/293

یاد شده است .هنگامی که دادههاي به دست آمدده از نمونده بده

وفاداري سبز

3

5/441

ارزش ویژه برند سبز

3

5/431

صددورت مدداتریس همبسددتگی یددا کوواریددانس درآیددد و توسددط
مجموعهاي از معادالت رارسيون تعریف شود ،مدل را میتوان با
استفاده از نرمافدزار ليدزرل تحليدل نمدود و بدرازش آن را بدراي
جامعهاي که نمونده از آن اسدتبراگ شدده آزمدود [ .]42در واقدع

 .5تجزيه و تحلیل دادهها

اساس تحليل در برنامه ليزرل بر مبنداي مداتریس کواریدانس یدا

 .5-1آزمون نرمال بودن توزيع دادهها

همبستگی بين متغيرها میباشد .لذا در تحقيق حاضر همبسدتگی
ميان متغيرهاي تحقيق محاسبه اردید که نتایج آن در جدول ()4

قبل از استفاده از مددل یدابی معدادالت سداختاري دو فدرض

ارائه شده است .نتایج نشان میدهندد کده بدين همده متغيرهداي

اصلی را باید بررسی کرد:

موجود در مدل تحقيق در سح خحاي  0درصد همبستگی وجود

 -1اندازه نمونه به ميزان کافی باشد -2 .توزیع دادهها نرمال

دارد .بنابراین هراونه تغيير در یکدی از متغيرهدا بدا تغييدري هدم

باشد []41
با توجه به بزرگ بودن حجم نمونه ،شدرط اول رعایدت شدده

جهت در سایر متغيرها همدراه خواهدد بدود .بدا توجده بده وجدود

است .در مرحله دوم باید از نرمال بودن توزیدع دادههدا اطميندان

همبستگی بين متغيرهاي مدل ،در ادامه براي تعيين نوع و ميزان

حاصل شود .به منلور آزمون نرمال بودن توزیدع دادههدا در ایدن

اثر هر یک از متغيرها بر یکدیگر از روش مدل سدازي معدادالت

تحقيق از آزمون ناپارامتریک کولمدواروف -اسدميرنوف اسدتفاده

ساختاري استفاده میشود.

شده است که نتایج آن در جدول ( )3قابل مشاهده است .با توجه

جدول  -4ماتریس همبستگی متغیرهای تحقیق

به جدول ( )3مشاهده میشود کده دادههداي مربدوط بده تمدامی
متغيرهاي تحقيق ،داراي توزیع نرمال میباشند.

متغیرها

جدول  -3نتایج حاصل از آزمون کولموگروف-
اسمیرنوف
مولفهها

آماره کولموگروف -اسمیرنوف عدد معنیداری

رضایت سبز

1/423

5/504

اعتماد سبز

1/244

5/543

تمایل به برند سبز

1/233

5/594

وفاداري سبز

1/292

5/521

ارزش ویژه برند سبز

1/521

5/144

رضایت اعتماد تمایل به وفاداری ارزش ویژه
سبز

رضایت سبز

1

اعتماد سبز

5/453

سبز برند سبز

سبز

برند سبز

1

تمایل به برند سبز

5/002 5/091

1

وفاداري سبز

5/014 5/144

5/153

1

ارزش ویژه برند سبز 5/093 5/132

5/124

5/210

1

 .5-3شاخصهای برازندگی مدل

اام اول در آزمون مدل تحقيق برآورد تناسب یا برازش مددل
است ،لدذا در تحقيدق حاضدر ابتددا مددل تحقيدق بدا اسدتفاده از
شاخصهاي برازندای مورد آزمون قرار ارفدت کده نتدایج آن در
جدول ( )0ارائه شده است.
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مدل محلوبی میباشد .با توجه به اینکه حجم نمونه بيش از 255

جدول  - 1شاخصهای برازش مدل
شاخصهای برازش

مقدار

واحد است ،بنابراین شاخص کداي دو ( )χ2بدراي ارزیدابی مددل

Chi-Square

444/23

مناسددب نيسددت و شدداخصهدداي ریشدده ميددانگين مجددذور

df

352

Chi-Square/df

2/44

خحاها( ،)RMSEAشاخص نيکویی برازش( ،)GFIشاخص ریشه

ریشه ميانگين مجذور خحاها()RMSEA

5/511

ریشه مجذور ميانگين باقيمانده ))RMR

5/524

( ،)NFIشاخص برازش معيار نشده ( )NNFIو شداخص بدرازش

شاخص نيکویی برازش ()GFI

5/92

مقایسه اي( )CFIمالک هداي مناسدب بدراي قضداوت در مدورد

شاخص نرم شده برازش ()NFI

5/91

برازندددای مدددل اسددت .آمدداره ریشدده ميددانگين مجددذور خحاهددا

شاخص برازش معيار نشده ()NNFI

5/93

شاخص برازش مقایسهاي ()CFI

5/94

نرم افزار ليزرل شاخص هاي مبتلفی را جهدت بدرازش مددل
ارائه مینماید که از مهمترین آنها میتوان بده شداخص کداي دو
( ،)χ2ریشه ميانگين مجذور خحاها( ،)RMSEAشاخص نيکویی
برازش( ،)GFIریشه مجذور ميانگين باقيمانده ( ،)RMRشداخص
نرم شده برازش ( ،)NFIشاخص برازش معيدار نشدده ( )NNFIو
شاخص برازش مقایسده اي( )CFIاشداره کدرد .بده کمدک ایدن
شاخصها میتوان در مورد قابل قبول بودن یا نبودن کدل مددل
قضاوت و تصميم ايري کرد .مقدار سح خحاي شاخص کاي دو

مجذور ميانگين باقيماندده ( ،)RMRشداخص ندرم شدده بدرازش

( )RMSEAبا مقدار  5/511و شاخص ریشده مجدذور ميدانگين
باقيمانده ( )RMRبا مقددار  5/524بيدانگر مناسدب بدودن مددل
است .همچنين با توجه به اینکه شاخص نيکویی بدرازش (،)GFI
شاخص نرم شده بدرازش ( ،)NFIشداخص بدرازش معيدار نشدده
( )NNFIو شاخص برازش مقایسه اي( )CFIبه ترتيب بدا مقددار
 5/93 ،5/91 ،5/92و  5/94بيشتر از مقدار  5/95است حکایت از
مناسب بودن مدل برازش شده دارد .عالوه بر این نسبت کاي دو
( )χ2بر درجه آزادي ( )dfبرابر با  2/44است که این مقدار کمتدر
از مقدار مجاز  3ميباشد.
 .5-4آزمون فرضیهها

( )χ2باید بزراتر از  5/50باشد .با بدزرگ بدودن نمونده ،بهتدرین

در تحقيق حاضر به منلور آزمون فرضيات از روش مدلیابی

شاخص براي مناسب بودن مدل ،شاخص ریشه ميانگين مجدذور

معددادالت سدداختاري اسددتفاده شددده اسددت .مدددلیددابی معددادالت

خحاها( )RMSEAاست و این مقدار بسيار دقيقتر از شاخصهاي

ساختاري یک تکنيک تحليل چند متغيري بسيار کلدی و نيرومندد

دیگر است .مقدار این شاخص باید کوچکتر از  5/54باشد تا مدل

از خانواده رارسيون چند متغيره است کده بده پژوهشدگر امکدان

مناسب ارزیدابی شدود .مقددار شداخص نيکدویی بدرازش (،)GFI

میدهد ،مجموعهاي از معادالت رارسيون را به اونهاي هم زمان

شاخص نرم شده بدرازش ( ،)NFIشداخص بدرازش معيدار نشدده

مورد آزمون قرار دهد [ .]41در متدولوژي معادالت سداختاري ،دو

( )NNFIو شاخص برازش مقایسهاي ( )CFIباید برابر یا بزراتدر

دسته ضرایب بين متغيرهاي مکنون برآورد میشود:

از  5/95باشد تا مدل مناسب ارزیابی شود .ریشه مجذور ميدانگين

 -1ااما ( :)γکه معرف ضریب همبستگی بين یک متغير مکنون

باقيمانددده ( )RMRمعيدداري اسددت بددراي اندددازهايددري متوسددط
باقيماندهها و تنها در ارتباط با اندازه واریانسها و کوواریدانسهدا،

برونزا و یک متغير مکنون درونزا است.
 -2بتا ( :)βکه معرف ضریب همبستگی بين یک متغيدر مکندون

قابل تفسير است .به طور معمول این معيدار هدر چقددر کدوچکتر

درونزا و یک متغير مکنون درونزاي دیگر است.

باشد حاکی از برازش بهتر است .در ضمن نسبت کاي دو ( )χ2بر

به عالوه ،آماره  tنشاندهنده معنیداري رابحه بين متغيرهداي

درجه آزادي ( )dfباید کمتر از مقدار مجاز  3باشد [ .]39بدا توجده

مکنون است که در اثر انجام تجزیه و تحليل معادالت سداختاري

به مقادیر شاخصهاي محاسبه شدده مدیتدوان مددل تحقيدق را

محاسبه و به دسدت مدیآیدد .چنانچده ،آمداره  tبدين دو متغيدر،

مناسب ارزیابی نمود .یعنی مدل تحقيق از لحاظ تناسب با دادهها،

بزرگتر از  1/91باشد ،فرضيه صفر مبنی بر عدم رابحده بدين دو

متغير مکنون در سح اطمينان  90درصد ،رد و فرضيه جدایگزین

نتایج حاصل از آزمون مدل یابی معادالت ساختاري نشان میدهد

مبنی بر معنیداري رابحه بين دو متغير مکنون پذیرفته میشدود.

که در تحقيق حاضر تمامی فرضيات به غير از فرضيه شماره  2در

نتایج آزمدون فرضديههداي تحقيدق بدر اسداس مددل معدادالت

سح اطمينان  90درصد مورد تایيد قرار ارفتند.

ساختاري ،در جدول ( )1به صورت خالصه ارائده اردیدده اسدت.
جدول  -6نتایج آزمون فرضیههای تحقیق
مقدار ضریب برآورد شده

آماره t

نتایج

فرضيه  -1رضایت سبز تاثير مثبتی بر وفاداري سبز دارد.

5/41

9/23

تایيد

فرضيه  -2رضایت سبز تاثير مثبتی بر اعتماد سبز دارد.

5/51

5/30

عدم تایيد

فرضيه  -3رضایت سبز تاثير مثبتی بر تمایل به برند سبز دارد.

5/34

1/11

تایيد

فرضيه  -4اعتماد سبز تاثير مثبتی بر وفاداري سبز دارد.

5/22

4/40

تایيد

فرضيه  -0تمایل به برند سبز تاثير مثبتی بر وفاداري سبز دارد.

5/14

2/20

تایيد

فرضيه  -1وفاداري سبز تاثير مثبتی بر ارزش ویژه برند سبز دارد.

5/11

4/11

تایيد

فرضیه

این نتایج همسو با نتایج تحقيقات محققان پيشين از جمله کانگ
جمعبندی و مالحظات

و هور ( )2512و چن ( )2515است .اما برخالف نتدایج حاصدل از

امروزه دغدغه هاي زیست محيحی به طدور چشدمگيري ،بده

تحقيق کانگ و هور ( )2512متغير رضایت سبز تاثيري بر اعتماد

مسئلهاي حياتی و پر اهميت براي همه مردم تبدیل شده اسدت و

مشتریان نداشته است .در واقع میتوان نتيجه ارفدت کده صدرفا

این مساله در تمامی ابعاد سازمانها رخنه نموده است و بازاریدابی

عامل رضایتمندي از یک برند سبز ،سبب جلب اعتمداد مشدتریان

و توليد را تحتتاثير قرار داده و نهایتا سبب ظهور مفهوم بازاریابی

نمیشدود .در نتيجده سدازمانهداي تجداري بایدد بده طراحدی و

سبز اشته است .از اینرو بازاریابان با درک و شناسایی نيدازهداي

پيادهسازي استراتژيهاي مناسب و اثرببش جهت جلدب اعتمداد

بالقوه مصرف کننداان و همچنين به منلور کسب مزیت رقدابتی

مشتریان بپردازند .همانگونه که مالحله شد ،رضایت سبز یکی از

به سوي بازاریابی سبز ارایش پيدا کردهاند که تأکيد ویژه آن بدر

عوامل مؤثر بر ارزش ویژه برند سبز است .با توجه بده ایدن امدر،

برندسازي سبز است .از طرف دیگر مشدتریان عصدر حاضدر نيدز

مسئوالن بازاریابی سازمان هاي تجاري باید بتوانندد مزیدتهداي

توجه بيشتري به مسائل زیستمحيحی دارند ،به نحوي که تمایل

اونااونی را براي آن محصول یا خدمت سدبز ایجداد نمایندد ،تدا

بيشتري به خرید و مصرف محصدوالت سدبز و دوسدتدار محديط

بتوانند با جلب رضایت مشتریان ،آنها را بده سدوي اسدتفاده از آن

زیست دارند .از اینرو ضدروري اسدت تدا سدازمانهداي تجداري

برند سبز سوق دهند .هنگامی که مشتري بين یدک برندد سدبز و

مفهوم بازاریابی سبز را در قالب ارزش ویژه برند بده کدار ايرندد.

سایر برندها تفاوتی قائل نشدوند ،هيچگونده مزیدت نسدبی در آن

اارچه تحقيقات متعددي در زمينه برند سازي انجام ارفته اسدت

احساس نمیکند و به خریدد آن برندد سدبز ترغيدب نمدیادردد.

اما محالعات بسيار کمی در زمينده ارزش ویدژه برندد سدبز انجدام

وفاداري سبز یکی دیگر از عوامل مؤثر بر ارزش ویژه برندد سدبز

ارفته است .لذا در تحقيق حاضر تالش شد تدا عوامدل مدوثر بدر

است .لذا بهکارايري برنامههداي وفادارسدازي مشدتریان بایدد در

ارزش ویژه برند سبز مورد بررسی قرار ايرند .نتایج تحقيق نشان

اولویت سازمانها قرار ايرد .از اینرو سازمانهاي تجاري باید بده

داد که عواملی چون رضایت سبز ،اعتماد سدبز ،وفداداري سدبز و

اونددهاي عمددل نماینددد کدده اعتمدداد و رضددایت را در ميددان

تمایل به برند سبز عوامل موثر بر ارزش ویژه برند سبز هستند که

مصرف کننداان سبز ایجاد نمایند .باید به تعهدات و وعددههدایی
9
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که در زمينه رعایت مسائل زیستمحيحی دادهاند عمل نمایندد و

نمایند و براي حفظ محيط زیست و مندابع طبيعدی الویدت قائدل

براي جلب رضایت مشتریان ارزش بيشتري خلق نمایند .با توجده

شوند و با وضع قدوانين و مقدررات دولتدی در حمایدت از محديط

به اینکه عامل بعدي اعتماد سبز است سدازمانهدا مدیتوانندد از

زیست ،توليدکننداان را به منلور طراحی و توليد محصوالت سبز

استراتژيها و برنامههاي بازاریابی رابحهمند استفاده کنندد کده در

و برندسازي سبز تحت فشار قرار دهند .سياستاذاران میبایست

تئوري و عمل ثابت اشته است که از کارآمدترین شيوهها جهدت

به منلور کاهش عواقب زیستمحيحی محصدوالت ناسدازاار بدا

وفادارسازي مشتریان و جلب رضایت و اعتماد آنان اسدت .تمایدل

محيطزیست ،برنامههایی را تددوین و اجدرا نمایندد و بدا اسدتفاده

به برند سبز یکی دیگر از عوامل اثراذار بر ارزش ویژه برند سدبز

بيشتر از تبليغات آااهیدهنده از جمله تبليغات نوشتاري ،رادیویی،

است که از طریق وفادارسازي مشتریان بر ارزش ویژه برندد سدبز

تلویزیونی و همچندين بدا برپدایی نمایشدگاههدا ،کنفدرانسهدا و

تاثير میاذارد .پس سازمانهاي تجداري بایدد محصدوالت و یدا

همددایشهددا بدده معرفددی و ارائدده محصددوالت سددبز و دوسددتدار

خدمات سبز خود را بده اوندهاي بده مشدتریان ارائده دهندد کده

محدديطزیسددت بپردازنددد تددا مددردم نسددبت بدده اهمي دت مسددائل

تجربهاي خوشایند از مصرف برایشان در بر داشته باشد و رفتارهدا

زیستمحيحی آااهتر شوند و به خرید محصدوالت سدبز ترغيدب

و برخوردهاي پاسبگویانه نشان دهند تدا از ایدن طریدق بتوانندد

اردند .همچنين مدارس و دانشگاههدا بایدد افدراد را بده اوندهاي

واکنش احساسی مثبتی در مشدتریان برانگيزندد کده ایدن همدان

تربيت کنند و وارد جامعه سازند که قبل از ورود بده هدر کسدب و

تمایل به برند سبز است .اسدتفاده از برنامدههداي جلدب رضدایت

کاري ،اصول الزم جهت محافلدت از محديطزیسدت را آمدوزش

مشتریان ،پاسبگویی به شکایات و ارتقا سيستمها و برنامدههداي

دیده باشند .سبز بودن و بهدا دادن بده محديطزیسدت و سدالمت

ارتباطات با مشتریان در این امر به سازمانها کمدک مدینمایدد.

مصرفکننده ،شرکتهاي توليدي را قادر میسدازد کده از طریدق

بنابراین سازمانهاي تجاري باید به منلور افزایش رضایت سدبز،

ارائه محصوالت سبز خود را از رقيبدان برتدر جلدوه دهندد .بددین
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محيط زیست در ذهن مشتریان ثبت نمایند .شرکتهاي توليددي

خود قرار دهند .در کل ،سازمانها و شرکتهاي تجاري بایدد بده

باید با ایجاد دپارتمان بازاریابی سبز بده بسديج مندابع و امکاندات

مقوله ارزش ویژه برند سبز توجه خاصی نشان دهند .مدیبایسدت

مناسب براي توليد محصوالت سدبز بپردازندد و بدا بدهکدارايري

نسبت به مسائل زیست محيحی حساس باشند و سعی نمایند این

مدیریت زیست محيحی و تکنولوژي توليد پاک در راستاي کمتدر

حساسيتها را در برندشان منعکس سازند تا از این طریق بتوانندد

آلوده نمودن محيط زیست تدالش کنندد .شدرکتهداي توليددي

خود را از رقبا متمایز سازند و مزیت رقابتی کسب نمایند .با توجده

میتوانند از طریق شرکت در برنامههاي حمایت از محيط زیست،

به اینکه جوامع امروزي دیگر حاضر به پذیرش هيچگونده اثدرات

پيامها و تبليغات سبز بودن خود را به مصدرفکنندداان یدادآوري

مبرو زیست محيحی ناشی از فعاليتهاي شرکتهاي توليددي و

کرده و از این طریق افراد نسبت به خرید برند آنها تمایل بيشتري

خدددماتی نيسددتند ،لددذا مددیبایسددت تغييددر نگرشددی در ميددان

پيدا کنند .ارائه اطالعات مناسب و کافی در ارتباط با محصدوالت

مصرفکننداان ،توليدکنندداان و دسدتگاههداي نداظر دولتدی در

سبز از سوي بازاریابان ،موجب افزایش آاداهی مصدرفکنندداان

جهت حفاظت از محيط زیست حاصل شود .دولتها و قانونگدذاران

نسبت به محصوالت سبز و عملکرد آنها شده که این امر نگدرش

باید نسبت به سالمت مصرفکننداان احساس مسئوليت بيشتري

مصرفکننده را به سمت خرید محصدوالت پایددار و سدبز سدوق

میدهد .مصرفکننداان نيز باید دانش و آااهی خود را نسبت به

 .2اسمعيلی و سيد کاظم.1349 ،

مزایاي محصوالت سبز ارتقا دهند و بدا خریدد محصدوالت سدبز

 .3رضایی دولت آبادي و قریب پور.1349 ،
4. Papadopoulos et al, 2010.

اامی مثبت در راستاي حمایت و حفاظت از محيط زیست بردارند.
 .0معين نژاد.1395 ،

عالوه بر این ،مصدرف کنندداان بایدد بدا انجدام اقدداماتی نليدر

6. Rex & Baumann, 2007.

جداسازي مواد قابل بازیافت و کاهش مصرف ذخدایر طبيعدی بده

 .2موجودي.1349 ،

صرفهجویی در مصرف اندرژي کمدک کنندد و بدا کداهش توليدد

8. Green Marketing.

زبالههاي شهري به کاهش آلودایهاي زیسدت محيحدی کمدک

 .9تندکار.1349 ،

نمایند .مصرفکننداان دوستدار محيطزیست بایدد بدا اسدتفاده از

10. Sustainable Competitive Advantage.
11. Green Brand.
12. Social Marketing.
13. Solomon et al, 2011.
14. Green Brand Equity.
15. Kang & Hur, 2012.
16. Social Responsibility.
17. Cateora & Granham, 2002.

تبليغات دهان به دهان و چهره به چهره ،مزایاي محصوالت سبز
را به اوش دوستان ،همکاران و خانواده برسانند و از ایدن طریدق
اامی در جهت حفاظت از محيطزیست و تشدویق بده اسدتفاده از
محصددوالت سددبز بردارنددد .انجددام تحقيددق حاضددر بددا یکسددري
محدودیتها نيز روبرو بدود .اول اینکده خریدداران محصدوالت و

 .14دعایی و دیگران.1340 ،

لوازم خانگی الکترونيکی مورد محالعه ،آااهی چندانی نسدبت بده

 .19صبوري.1349 ،

مقوله بازاریابی سبز و برند سبز نداشتند .دوم ،پژوهش حاضر تنها

20. Getzner & Grabner-Krauter, 2004.

برندسازي سبز در محصوالت و لوازم خانگی الکترونيکی را مدورد

 .21صفرنياhttp://marketingarticles.ir ،

بررسی قرار داد و از اینرو نتایج آن چندان به سایر محصدوالت و

22. Environmental Marketing.
23. Charter, M. and Clark, 2002.

خدمات قابل تعميم نيست .سوم ،این پدژوهش فقدط محددود بده

 .24صائميان و زارع پور.1349 ،

خریداران محصوالت و لوازم خانگی الکترونيکی در سدح شدهر

25. Fuller, 1999.

رشت بود .لذا پيشنهاد میاردد این پدژوهش در سدایر شدهرها و

 .21کشاورز جوبنه.1395 ،

استانها و همچنين در ارتباط با سایر محصوالت و خددمات نيدز

27. Polonsky & Mintu-Wimsatt, 1995.
28. Roberts & Bacon, 1997.

انجام پذیرد .مقحعی بودن دادههدا و همچندين اسدتفاده از شديوه

29. Chen, 2010.
30. Lalit & Sahasakmontri, 1998.
31. Roe et al, 2001.
 .32رمضانيان و دیگران.29-94 ،1349 ،

نمونه ايري غير احتمالی در دسترس و در نتيجه کداهش قابليدت
تعميمپذیري نتایج پژوهش ،دیگر محدودیتهاي تحقيق به شمار
میروند .از این رو به منلور مقایسه نتایج ،این پژوهش میتواندد
در دورههاي زمانی مبتلف و با استفاده از شيوههاي نمونهايدري

 .33صمدي و دیگران.1349 ،

احتمالی نيز انجام شود .همچنين پيشنهاد ميشود که محققان آتی

 .34محمدیان و ختائی.143-115 ،1395 ،

به بررسی تاثير ارزش ویژه برند سبز بدر سدایر متغيرهدا از جملده

35. Green Satisfaction.
36. Green Loyalty.
37. Green Trust.
38. Green Affect.

مزیت رقابتی بپردازند و سایر عوامل موثر بر ارزش ویژه برند سبز
را نيز مورد ارزیابی قرار دهند.
 .39هومن.1344 ،

پینوشت

 .45سکاران.1340 ،

1. Chen, 2008.
11

بررسیهایبازرگانی
شماره  46ـ فروردين و ارديبهشت  3131

 .41حمدي و دیگران.1342 ،
 .42آذر.1341 ،

صائميان ،صدیقه؛ ابراهيم زارعپور« ،مولفههاي اساسدی بازاریدابی

سبز (توسعه برند با رویکرد حامی محيط زیست)» ،مجموعده
مقاالت نبستين کنفرانس ملی بازاریدابی و برنددهاي حدامی

منابع

محيط زیست.1349 ،

آذر ،عادل« ،تحليل مسير و علت یابی در علم مددیریت» ،مجلده

صددبوري ،شددهروز« ،بازاریددابی سددبز در ایددران :پتانسدديلهددا و

مجتمع آموزش عالی قم ،سال چهارم ،شماره  ،10صدص-91

چالشها» ،مجموعه مقاالت نبستين کنفرانس ملی بازاریابی

.1341 ،09

و برندهاي حامی محيط زیست.1349 ،

اسمعيلی ،زینب؛ سيد کاظم ،مهسا« ،برندهاي سبز و خلق مزیدت

صفرنيا ،حسن« ،خط مشی زیست محيحی و نوآوري پایدار :اامی

رقابتی پایدار» ،مجموعده مقداالت نبسدتين کنفدرانس ملدی

بدده سددوي سددبز شدددن و کسددب مزیددت رقددابتی پایدددار»،

بازاریابی و برندهاي حامی محيط زیست.1349 ،

http://marketingarticles.ir

تندکار ،هدیده« ،مصدرف سدبز زمينده سداز برندد سدازي سدبز»،

صمدي ،منصور؛ حبيبی ،ليال ،رسولی ،مينو و مهشاد پشمفدروش،

مجموعه مقاالت نبستين کنفرانس ملی بازاریابی و برندهاي

«تاثير فعاليت هاي بازاریدابی بدر تصدميم خریدد محصدوالت

حامی محيط زیست.1349 ،

سددبز» ،مجموعدده مقدداالت چهددارمين کنفددرانس بددينالمللدی

حمدي ،کریم؛ حيدرزاده ،کامبيز و بهناز خدایاري« ،ارزیدابی تداثير

مدیریت بازاریابی.1349 ،

ویژای هاي هدایتکننده وو سایت بر فرآیند تصدميم ايدري

کشاورز جوبنه ،حسن« ،نقش بازاریابی سبز و کسب و کار کوچک

خریددد مصددرفکننددداان» ،مجلدده مدددیریت ،شددماره ،21

سبز در توسعه پایدار» ،مجموعه مقاالت کنفرانس ملی توسعه

صص.1342 ،02-19

پایدار و عمران شهري.1395 ،

دعایی ،حبيب ا...؛ فتحی ،علی و شيبيان ،علی کاظم« ،بازاریدابی
سبز راهی به سدوي رقابدت پایددار» ،ماهنامده تددبير ،سدال
هفدهم ،شماره  ،123صص .1340 ،29-34

محمدیان ،محمود؛ ختدائی ،اميدر« ،رابحده ميدان عوامدل رواندی،
اجتماعی و رفتار مصرفکننده سبز (حامی محيط زیست)»،
معين نژاد ،بهراد« ،بررسی اسدتراتژي بازاریدابی سدبز در راسدتاي

رضایی دولت آبادي ،حسدين و مهشديد قریدبپدور« ،برندد سدبز

بهره وري بهتر از محيط زیست» ،مجموعه مقاالت پنجمدين

جلوهاي از مفهوم بازاریابی اجتماعی در سازمانها» ،مجموعه

همایش ملی و نمایشگاه تبصصی مهندسی محديط زیسدت،

مقاالت نبستين کنفرانس ملی بازاریدابی و برنددهاي حدامی

.1395

محيط زیست.1349 ،

موجودي ،امين« ،بررسی عوامل مؤثر بر رفتار خرید سبز (محالعده

رمضانيان ،محمد رحيم؛ اسماعيل پور ،رضا و سيده هدیه تنددکار،

موردي :دانشجویان دانشگاه شهيد چمران اهواز)» ،مجموعده

«تأثير آميبته بازاریابی سبز بر فرآیندد تصدميمايدري خریدد

مقاالت نبستين کنفرانس ملی بازاریدابی و برنددهاي حدامی

مصرف کننداان (محالعه مدوردي :مصدرف کنندداان خدانگی

محيط زیست.1349 ،

المپ کم مصرف شهر رشت)» ،نشدریه مددیریت بازرادانی،
دوره  ،2شماره  ،،0ص .1349 ،29-94
سکاران ،اوما ،روشهداي تحقيدق در مددیریت( ،ترجمده محمدد
صائبی و محمود شيرازي) ،تهران :انتشدارات موسسده عدالی
آموزش و پدژوهش مددیریت و برنامدهریدزي ،چدا چهدارم،
.1340

هومن ،حيدر علی ،مدل یابی معادالت ساختاري با کاربرد نرمافزار
ليزرل ،تهران :انتشارات سمت ،چا چهارم.1395 ،
Cateora, P.R., & Granham, J.L., "International
Marketing", McGraw-Hill, 2002.
Charter, M. and Clark, T. "Sustainable Value",
Greenleaf Publishing, Sheffield, 2002.
Chen, Y. Sh. "The Drivers of Green Brand Equity:
Green Brand Image, Green Satisfaction, and

Papadopoulos, I., Karagouni, G., Trigkas, M., &
Platogianni, E. "Green Marketing: The case of
Greece in certified and sustainable managed
timber products", EuroMed Journal of Business,
5/2, pp. 166-190, 2010.
Polonsky, M. J., & Mintu-Wimsatt, A. T.
"Environmental Marketing: Strategies, Practice,
Theory and Research". New York: Haworth
Press, 1995.
Rex, E., & Baumann, H. "Beyond Ecolabels: What
Green Marketing Can Learn from Conventional
Marketing", Journal of cleaner production,
15/7, pp. 567-576, 2007.
Roberts, J.A., & Bacon, D.R. "Exploring the Subtle
Relationships Between Environmental Concern
and the Ecologically Conscious Consumer
Behavior'', Journal of Business Research, 40/1,

Green Trust", Journal of Business Ethics, 93/2,
pp. 307–319, 2010.
Chen, Y. Sh. "The Positive Effect of Green
Intellectual Capital on Competitive Advantages
of Firms", Journal of Business Ethics, 77/3, pp.
271–286, 2008 .
Fuller, D. A. "Sustainable marketing: Managerialecological issues". Thousand Oaks, CA: SAGE
Publications, Inc, 1999.
Getzner, M., & Grabner-Kra¨uter., S. "Consumer
Preferences and Marketing Strategies for
“Green Shares”, Specifics of the Austrian
Market", International Journal of Bank
Marketing, 22/4, pp. 260-278, 2004.
Kang, S. & Hur, W.M. "Investigating the
Antecedents of Green Brand Equity: A
Sustainable
Development
Perspective",
Corporate
Social
Responsibility
and
Environmental Management, 19/5, pp. 306–316,

pp. 79-89, 1997.
Roe, B., Teisl, M.F., Levy, A., & Russell, M. "US
Consumers' Willingness to Pay for Green
Electricity", Energy Policy 29/11, pp. 917-925,
2001.
Solomon, M.R., Greg, W.M., & Stuart, E.W.
"Marketing (Real People, Real Choice)",
Prentice Hall; 7 edition (February 11, 2011).

2012.
Lalit, M.J., & Sahasakmontri, K. "Green Marketing
of Cosmetics and Toiletries in Thailand",
Journal of Consumer Marketing, 15/3, pp. 265281, 1998.

پرسشنامه تحقیق
کامال موافقم موافقم نظری ندارم مخالفم کامال مخالفم

شرح
از اینکه تصميم به انتباو این برند ارفته ام خوشحال هستم زیرا این برند به تعهددات زیسدت

1

.محيحی خود عمل میکند
. از خرید این برند خوشحالم زیرا یک برند دوستدار محيط زیست است،در کل

2

. از این برند راضی هستم زیرا به مسائل زیست محيحی توجه نشان میدهد،در کل

3

احساس میکنم ادعاهایی که برند در ارتباط با رعایت مسائل زیست محيحدی انجدام مدیدهدد

4

.قابل اطمينان است
احساس میکنم مباحثی که برند در ارتباط با رعایت مسائل زیست محيحدی محدرح مدینمایدد

0

.قابل اعتماد است
.توجه این برند به مسائل زیست محيحی محابق با انتلارات من است

1

هنگام استفاده از این برند احساس خوبی دارم زیرا بده مسدائل زیسدت محيحدی توجده نشدان

2

.میدهد
.این برند سبب خوشحالی من میشود زیرا دوستدار محيط زیست است

4

.استفاده از این برند لذت ببش است زیرا دوستدار محيط زیست است

9

. استفاده از این برند را به سایرین توصيه مینمایم زیرا برندي دوستدار محيط زیست است15
.هميشه از این برند استفاده خواهم نمود زیرا به مسائل زیست محيحی توجه نشان میدهد
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11

شرح
12

مایلم پول بيشتري براي این برند در مقایسه با سایر برندها پرداخدت نمدایم بده دليدل آنکده از
تعهدات زیست محيحی که این برند دارد بهره مند شوم.

13

حتی اار برند دیگري همان ویژایهاي زیست محيحی مشابه این برندد را داشدته باشدد ،مدن
ترجي میدهم تا این برند را خریداري نمایم.

14

اار برند دیگري با عملکرد زیست محيحی به خوبی این برند وجود داشته باشد ،با این حال بداز
هم ترجي میدهم این برند را خریداري نمایم.

10

اار توجه به مسائل زیست محيحی از جانب برند دیگري چندان تفداوتی بدا ایدن برندد نداشدته
باشد ،به نلر میرسد که خرید این برند تصميم هوشمندانهتري است.
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