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 The purpose of this study is to investigate the effect of green marketing 

and corporate social responsibility on the green image of the company with 

the mediating role of customer trust (Case study: consumers of Kaleh 

products in Ghaemshahr). This research is applied in terms of purpose and 

descriptive-survey method. The statistical population includes all 

consumers of Kaleh Company products in Ghaemshahr, the number of 

which is unknown. According to the unspecified Cochran's formula of 

society, the minimum statistical sample size is 196 people selected by 

available non-probability sampling method. In the present study, the field 

method was used to collect primary data and the primary data collection 

tool was a Likert five-choice questionnaire and the library method was 

used to collect secondary data. Validity of the questionnaire was the 

method of content validity and face validity and its reliability was 

calculated using Cronbach's alpha, the total reliability of which is equal to 

0.90. Structural equation modeling and LISREL software were used to test 

the research hypotheses. The results showed that green marketing and 

social responsibility of the company has a positive and significant effect on 

customer trust of consumers of Kaleh Company products in Ghaemshahr. 

Green marketing and social responsibility of the company has a positive 

and significant effect on the green image of Kaleh's consumers in 

Ghaemshahr and customer trust has a positive and significant effect on the 

green image of Kaleh's consumers in Ghaemshahr. 
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 چکیده  اطالعات مقاله

 مروری: نوع مقاله

 23-33: صفحات

سبز  ريشرکت بر تصو ياجتماع تیسبز و مسئول يابيبازار ریتأث يبررسهدف از پژوهش حاضر  
مصرف کنندگان محصوالت شرکت : يمطالعه مورد) ياعتماد مشتر يانجیشرکت با نقش م

-اين پژوهش از لحاظ هدف کاربردي و از نظر روش توصیفي .مي باشد( کاله در شهر قائمشهر
مصرف کنندگان محصوالت شرکت کاله در شهر  ي هیشامل کل يجامعه آمار. پیمايشي است

س فرمول کوکران جامعه بر اسا .باشد يکه تعداد آن نامشخص م دهند يم لیقائمشهر را تشک
در دسترس  يراحتمالیغ يریگ نفر که با روش نمونه 191 ينشده، حداقل حجم نمونه آمار فيتعر

هاي اولیه از روش میداني استفاده شد  در پژوهش حاضر براي گردآوري داده .انتخاب شده است
اي گرد آوري هاي اولیه پرسشنامه پنج گزينه اي لیکرت بوده و بر و ابزار جمع آوري داده

اعتبار پرسشنامه از روش اعتبار محتوا و . هاي ثانويه از روش کتابخانه اي استفاده شده است داده
اعتبار صوري استفاده شده است و پايايي آن با استفاده از آلفاي کرونباخ محاسبه گرديده است 

ش مدل سازي براي آزمون فرضیات تحقیق از رو. باشد مي 99/9که پايايي کل آن برابر با 
و  سبز يابيبازار نتايج تحقیق نشان داد که. معادالت ساختاري و نرم افزار لیزرل استفاده شد

مصرف کنندگان محصوالت شرکت کاله در شهر  يشرکت بر اعتماد مشتر ياجتماع تیمسئول
سبز  ريشرکت بر تصو ياجتماع تیمسئولو  سبز يابيبازار .دارد يمثبت و معنادار ریقائمشهر تأث

و  دارد يمثبت و معنادار ریشرکت مصرف کنندگان محصوالت شرکت کاله در شهر قائمشهر تأث
سبز شرکت مصرف کنندگان محصوالت شرکت کاله در شهر قائمشهر  ريبر تصو يمشتر اعتماد

 .دارد يمثبت و معنادار ریتأث

 ولئاطالعات نویسنده مس

 ............................................:کد ارکید
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 مقدمه -0

اي  اي به مسئله طور فزاينده امروزه محیط زيست به

در جايگاه  حیاتي و بسیار مهم براي همة مردم، چـه

. مشتري و چه در جايگاه تولیدکننده تبديل شده است

ي مشتريان تأکید ها بر خواسته بازاريابي سنتي بـیش از حـد

کند و رفاه اجتماعي و مسائل محیط زيستي را بـه  مي

اين مسئله با ورود به تمام ابعاد . آورد نمي حسـاب

 ا، بازاريابي را نیز تحت تأثیر قرار داده و بـهه سازمان

دارند  منجر شده است 1پیدايش مفهوم بازاريابي سبز

 بازاريابي سبز يا زيست(. 1999شافعي و همکاران، )

ارضاء نیازهاي  محیطي، ابزاري براي توسـعه پايـدار و

است که  ييها ذينفعان مختلف است و شامل تمام فعالیـت

 یل مبادالت به منظور ارضاي نیازها وبراي ايجاد و تسه

شود، به طوري کـه ايـن  ي بشري طراحي ميها خواسته

بـا حـداقل اثـرات مضـر و  ها نیاز و خواسـته ارضـاي

رعنايي کردشولي و ) زيست باشند محیط مخـرب بـر روي

در حقیقت، بازاريابي سبز يك  (.1992ياري بوزنجاني، 

دار شناسايي،  که عهده است نگـر فرآيند مديريتي کـل

اي  گونه و جامعه به بیني و ارضاي نیازهاي مشتريان پیش

تنگاتنگي با  حال پايدار اسـت کـه ارتبـاط سودآور و درعین

اکبري و )د دار ها مسئولیت اجتماعي شرکت

بر روي يك  2مسئولیت اجتماعي شرکت(.  1990همکاران،

خط سه گانه افتد بلکه بايد بر پايه  خط واحد اتفاق نمي

باشد، زيرا يك خط تنها وضعیت اقتصادي شرکت را 

ها نه تنها به منافع  در همین حال، شرکت.کند منعکس مي

هاي اجتماعي و  شوند بلکه به ارزش ارزش مالي خواسته مي

شرايط مالي براي تضمین  .پردازند زيست محیطي نیز مي

 ها بايد شرکت. ارزش شرکت براي رشد پايدار کافي نیست

به گونه اي هدايت شوند که ابعاد اجتماعي، اقتصادي و 

 CSR بنابراين، اجراي. محیطي را در کار خود بگنجاند

مزاياي بسیاري را براي شرکت به ويژه براي حفظ و بهبود 

شهرت يك شرکت با . کند تصوير برند شرکت فراهم مي

شیوه تولید کاالهاي مخرب به صورت بي دقتي در محیط 
                                                 

1 Green Marketing. 
2 Corporate Social Responsibility. 

شود و حقوق  ب محیط زيست، خراب ميزيست، تخري

عالوه بر اين،  .شود مشتريان کامالً برآورده نمي

هايي که مسئولیت اجتماعي شرکت را به همراه  شرکت

کنند، به طور فزاينده مورد  ساير محصوالت پیاده سازي مي

آنها  .گیرند توجه مصرف کنندگان و سرمايه گذاران قرار مي

هاي خود داشته  ري به شرکتتمايل دارند که عالقه بیشت

هاي اجتماعي برآورده  ها با اين مسئولیت شرکت.باشند

کنند که به  شوند و به طور مداوم از جامعه حمايت مي مي

گذارد  افزايش مزايا و عملکرد مثبت آنها تأثیر مي

تصوير خوب تنها به (. 2919، 9ويدياستاتي و همکاران)

که سازمان مشتريان بستگي ندارد، براي اين اعتبار محصول

خوب  را در بازار رقابت به دست آورد، تولید و ارائه خدمت

به تنهايي کافي نیست، بلکه آگاهي از مسئولیت اجتماعي 

تواند تصويري  سازمان مي در اين صورت. نیز مؤثر است

مثبت ايجاد کند و مشتريان را در عرصه رقابت خود به 

اطالعاتي ( 2991) 0هريسون (.1990بیگ زاده،)د دست آور

دهد که شامل چهار  در مورد تصوير سبز شرکت ارائه مي

شخصیت، توانايي شرکت، اهداف عمومي، : عنصر است

شهرت آنها، ايجاد يك تصوير سبز شرکت نه تنها نتیجه 

اشکال واقعي بلکه نتیجه عملکرد و رفتار شرکت است 

 (. 2919، 1ويدياستاتي و همکاران)

کند هر قدر تصوير برند  یان ميب( 2919) 1طرفي، چن از

خوشحالي  سبز بهتر باشد، سطح لذت بخشي حاصل از

مرتبط با مصرف باالتر خواهد بود، به طوري که 

سبز  محیطي، انتظارات پايدار و نیازهاي هاي زيست خواسته

از سوي ديگر، موضوع (. 1991چراغي، ) برآورده شوند

ائز اهمیت اعتماد در انتخاب محصول براي مشتريان ح

فراواني است، اعتماد موضوعي ذهني است و به درجه اعتبار 

شود و چنانچه  محصول در نزد مصرف کنندگان مربوط مي

مصرف به محصولي اعتماد داشته باشند و از کارايي و 

                                                 
3 Widyastuti Et Al. 
4 Harrison. 
5 Widyastuti Et Al. 
6 Chen. 



 0011  تابستان ،دوم، شماره دومدوره فصلنامه مطالعات مدیریت، اقتصاد و کارآفرینی، / 32 

 

 

کیفیت آن احساس اطمینان خاطر کنند در احتمال زيادي 

 دارد که در خريدشان محصول مورد نظر را انتخاب کنند

اعتماد پايه و اساس اصلي روابط بین (. 1990قاضي، )

اين يك نیاز براي خدمات و پايه اي براي . فردي است

. ثبات در روابط در نهادهاي اجتماعي و بازاريابي است

براي آزمايش  گسترش اعتماد بین فردي وسیله مهمي

. روايي اعتقادات از نظر شايستگي، تقوا و صداقت است

اعتماد را به عنوان الگويي براي ( 2910) 1جونز و همکاران

تعیین عملکرد اصلي، پیوند دادن کلیه تصمیمات 

هاي ارزش کلیدي، پیشنهاد  استراتژيك بازاريابي با برنامه

کند که به بهبود روابط، اعتماد و سودآوري کمك خواهد  مي

 (. 2919، 2ويدياستاتي و همکاران)کرد 

ي ايجاد اهداف گسترده امروزه سازگاري با محیط زيست برا

دارد و به  براي ذينفعان مختلف در اجتماع در اولويت قرار

نگراني . صورت جدي با سالمت انسان در ارتباط است

موضوع  محیطي از گرم شدن زمین به عنوان يك زيست

در اين راستا . کنندگان مطرح است اساسي براي مصرف

 رصت ميف به اين قضیه به عنوان يك ها بسیاري از شرکت

از طرف ديگر، طي . خواهند از آن استفاده کنند نگرند و مي

 نسبت به محیط کنندگان سه دهه گذشته، آگاهي مصرف

زيست افزايش يافته و مسئله محیط زيست از يك موضوع 

بنابراين . گرديد اي تبديل به يك مسئله اصلي حاشیه

 بر بنا. يابد پژوهش در اين حوزه ضرورت و اهمیت مي

 تأثیررسد که موضوع  گرفته، به نظر مي تحقیقات انجام

مسئولیت اجتماعي شرکت بر تصوير سبز بازاريابي سبز و 

: مطالعه موردي)شرکت با نقش میانجي اعتماد مشتري 

( مصرف کنندگان محصوالت شرکت کاله در شهر قائمشهر

در فضاي رقابتي امروز موضوعي جديد بوده و مطالعات 

بر اين اساس با . آن انجام شده است ورداندکي نیز در م

توجه به تازه و نو بودن موضوع مورد بررسي، نتايج اين 

دست  ها تواند به نوآوري مناسبي براي شرکت مي تحقیق

 . يابد

                                                 
1 Jones Et Al. 
2 Widyastuti Et Al. 

 

 

 مبانی نظری و پیشینه پژوهش -3

 بازاریابی سبز

 هايي است که بازاريابي سبز يا محیطي شامل تمام فعالیت

تسهیل مبادالت به منظور ارضاي نیازها و براي ايجاد و 

ارضاء  شود به طوري که اين هاي بشري طراحي مي خواسته

ها با حداقل اثرات مضر و مخرب روي  نیازها و خواسته

 مطالعه اقتصاد علم .(2919، 9پررا) محیط زيست باشند

 آوردن بر براي محدود منابع از مردم استفاده چگونگي

 در محدودي منابع انسان بنابراين. است محدود نا نیازهاي

 محدود نا نیازهاي برآوردن در تالشها  آن با و دارد زمین

 دارد وجود انتخاب آزادي که بازار جوامع در. دارد جهان

 حق ها سازمان و افراد که است شدند پذيرفته کلي بطور

 ها شرکت که همانطور باشند راضي خود خواسته از که دارند

 و جديد يها راه بايد هستند مواجه محدود طبیعي منابع با

 محدود نا هاي خواسته اين آوردن بر براي را جايگزين

 توجه مسئله اين به سبز بازاريابي نهايت در. يابد توسعه

 محدود منابع از بازاريابي هاي فعالیت چگونه کند که مي

 هم را ها مشتري هاي خواسته حالیکه کند در مي استفاده

 فروش اهداف به کند و مي فراهم صنعت هم و افراد براي

ها  انسان و هستند محدود منابع. يابند مي دست سازمان

 هست مهم بازاريابان براي آن و باشند نامحدود خواهند مي

 برند کار به کردن تلف بدون اثربخشي با را منابع که

 اي جز چاره و شود سازماني اتالف به منجر چنانکه

 در کنندگان مصرف میان در نگراني. ندارد سبز بازاريابي

 است افزايش به رو زيست محیط حفظ به راجع جهان همه

 و محیط درباره مردم دهد که مي نشان جهاني شواهد

 بازاريابي اينکه بدلیل. هستند نگران رفتاريشان تغییرات

 مسئولیت و پايدار بازار رشد مورد در که شد آشکار سبز

 (.0،2919گرانت)کند  مي صحبت خدمات و کاال اجتماعي

                                                 
3 Perera 
4 Grant 
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ها به پنج دلیل احتمالي از بازاريابي سبز استفاده  شرکت

 :کنند مي

کند که يك  سازمان بازاريابي محیطي را درک مي .1

 .شود فرصت است و براي دستیابي به اهداف استفاده مي

ها باور دارند که يك تعهد اخالقي بیشتر براي  سازمان. 2

  .مسولیت اجتماعي دارند

کنند تا  ها را مجبور مي دولتي شرکت يها ارگان. 9

  .مسئولیت پذيرتر باشند

آورد تا  ها فشار مي هاي محیطي رقبا به شرکت فعالیت. 0

  .هاي بازاريابي محیطي را تغییر دهند فعالیت

هاي مرتبط با دفع زباله، يا کاهش استفاده  عوامل هزينه. 1

 رفتارشان را تغییر دهندکند تا  ها را مجبور مي از مواد شرکت

: سنتي از قبیل هاي یاسها از مق به عالوه بسیاري از شرکت

سود، نرخ بازده سرمايه گذاري، سهم بازار و غیره براي 

. کنند ارزيابي خودشان نسبت به مسائل محیطي استفاده مي

 هاي يتکه سبز بودن مز اند يافتهها در از شرکت تعداد کمي

موضع سازي مناسب زماني . دهد ها مي استراتژيك به آن

کند نسبت  شود که شرکت آنچه را که عرضه مي شروع مي

رقیب تفاوت واقعي داشته باشند و بدين  يها به شرکت

، 1بروون) کند ميوسیله براي مشتريان ارزش آفريني 

2911.) 

 مسئولیت اجتماعی شرکت

تعهد شرکت به استفاده از »مسئولیت اجتماعي شرکت را 

راه منفعت رساني به جامعه و بهبود رفاه در  در منابعش

به طور . کنند تعريف مي «جامعه از محل عايدات شرکت

مسئولیت اجتماعي شرکت عبارت است از توجه »کلي 

فرزين فر و ) «تأثیر عملیات شرکت بر روي جامعه جدي به

مسئولیت پذيري يعني ارزش قائل شدن  (.1991همکاران، 

بسته است که بین سازمان، براي ارتباطات به هم وا

هاي ذي نفع، نظام اقتصادي و جوامع مرتبط وجود  گروه

مسئولیت پذيري اجتماعي وسیله است براي بحث . دارد

تعهداتي که يك سازمان بايد نسبت به جامعه خود داشته 

هاي سیاست  باشد ؛ شیوه اي است براي پیشنهاد ايده
                                                 

1 Brown 

یز ابزاري گذاري در مورد عمل به تعهدات ذکر شده و ن

توان دو جانبه سازمان و جامعه را  است که به کمك آن مي

به طور خالصه، مسئولیت . در عمل به تعهدات معین نمود

پذيري اجتماعي بر ارتباطات يك سازمان با ذي نفعشان 

، 2شوراي تجاري جهان براي توسعه پايدار.کند تاکید مي

ارکت ها را تعهد تجاري براي مش مسئولیت اجتماعي شرکت

و همکاري توسعه اقتصادي پايدار، کار با کارگران، 

هايشان، جوامع محلي و جامعه در سطح وسیع تر  خانواده

از نظر دفتر بین المللي .داند براي بهبود کیفیت زندگي مي

تعهدات  "ها عبارت از  ، مسئولیت اجتماعي شرکت9تجاري

داوطلبانه از طريق تجارت براي مديريت کردن فعالیت 

کمیسیون اروپايي ."باشد  کت در امر پاسخگويي ميشر

ها را به عنوان  ، مسئولیت اجتماعي شرکت2992

که از طريق آن تعامل اجتماعي و اهمیت محیطي  مفهومي

اران مقايسه در عملیات تجاري و تعاملشان با سهامد

 (.1999وظیفه دوست، ) کند شود تعريف مي مي

 شرکتسبز تصویر 

ادراک کلي از شرکت است که توسط تصوير شرکت يك 

تصوير شرکت . شود مي ي مختلف جامعه ايجادها بخش

و طرز فکرهاي افراد  ها فراتر از يك مجموع صرف از ايده

. و وظايف سازمان است ها کلیه نقش برگیرنده در است و

است که  تصوير شرکت متشکل از اطالعات و استنتاجاتي

گذار درباره  يهيك کارمند، يك فروشنده و يك سرما

بیگ زاده، ) عنوان يك شهروندصنعتي داراست شرکت به

1990.) 

 اعتماد مشتری

اطمینان بودن وعده  اعتماد عبارت است از اعتقاد به قابل

طرفین و اينکه يك طرف، تعهدات خود را  يا حرف يکي از

به  عتماد هنگاميا .در يك رابطة مبادالتي انجام خواهد داد

طرف  کي از طرفین به اعتبار و درستيآيد که ي وجود مي

 مفهوم (.1991فرزين فر و همکاران، ) مقابل، اعتقاد دارد

 طور به گذشته سال چند در آن به مربوط مسائل و اعتماد

                                                 
2 Wbcsd 
3 Icc 
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 امروزه. است ها گرديده سازمان محور مطالعه ايفزاينده

گرديده  آشکار خوبي به ها سازمان در اعتماد مشتري اهمیت

 افراد میان همکاري و تحقق ارتباطات برقراري که چرا است

 و افراد بین روابط که در عصري. است اعتماد وجود نیازمند

 است، تغییر حال در سرعت به شده و ترسست هاگروه

 مورد در تفاسیر و هااستنتاج بر مبتني عمدتاً اعتماد که

 محوري است، موضوع ديگران باطن شخصیت و ها،انگیزه

 يدنمامي تضمین را ها آن حیات و رشد که است ها سازمان

 (.1990زارعي متین و همکاران، )

 و 1999 دهـه  از مديريت در اعتماد مشتري مفهوم به توجه

 و زوايـا  از دهـه گذشـته   چنـد  طـول  در و شد شروع 1999

. اسـت  گرفتـه  قـرار  مطالعـه  مـورد  مختلـف  رويکردهـاي 

 هـاي  حـوزه  در عمـدتاً  اعتمـاد  به اولیه مربوط هاي پژوهش

 امـا . اسـت  گرفتـه  انجـام  شناسـي  جامعـه  و روانشناسـي 

 روابط بر تاکید با 1999 دهه اواسط از مديريتي درتحقیقات

 هـاي نوشته علیرغم. آغاز شد فروشنده و خريدار بین فردي

 تعريـف  يـك  آن، با مرتبط مفاهیم و اعتماد مورد در فراوان

 در مفهومي سردرگمي ندارد و يك زمینه وجود اين در رسمي

 در واقـع اعتمـاد يـك مفهـوم    . اسـت  مطرح ادبیات اعتماد

 و است با وجود اين وضعیت آشـفته  مختلف با ابعاد پیچیده

 به اعتماد مربوط مباحث هنوز که معتقدند برخي ساز،مشکل

 شـده  مطـرح  اعتمـاد  از متعددي يفتعار. هستند فهم قابل

 بـاور کـه   عنوان يك به را اعتماد ،1آکسفورد فرهنگ. است

. نمـاد مـي  تعريـف  کنـد،  تکیـه  آن به است ممکن فرد يك

 اعتماد گويد مي است که شده شاو ارائه توسط ديگر تعريف

 هستیم، متکي که هاييآن به ما که باور اين از است عبارت

 بـه  انتظـارات  ايـن . سـاخت  برآورده خواهند را ما انتظارات

 نیازهايمـان  بـرآوردن  براي ديگران از مسؤولیت ما ارزيابي

 (.1999میرزايي،)است  وابسته

 اعتماد مشتری فرآیند

                                                 
1 Aksford 

 سه در را اعتماد مشتري فرايند (2919) 2رتوگها  دايتز و

 :کنند مي بیان مرحله

 و تصمیم يك عنوان به اعتماد عقیده، يك عنوان به اعتماد 

 .عمل تعريف شده است يك عنوان به اعتماد

 عقیده يك عنوان به اعتماد :اول مرحله

 باورهـاي  و ها عقیده از اي مجموعه اعتماد، از مرحله اولین

 که طوري به باشد مي شريك ديگر باره در يکپارچه و ذهني

 براي مثبتي نتايج او شريك عمل که کند تصور تواندمي فرد

 .داشت خواهد دنبال او به

 تصمیم يك عنوان به اعتماد :دوم مرحله

. باشـد مي ديگري به کردن اعتماد به تصمیم مرحله، دومین

 بـه  ديگـري  اعتمـاد  به قابلیـت  باور که است ايمرحله اين

 انتظـار  دو اعتمـاد  واقعـي  شرايط در. گرددمي آشکار خوبي

 ديگـري  و اعتمـاد  قابـل  رفتار وجود انتظار يکي وجود دارد،

 .کردن عمل به تمايل

 عمل يك عنوان به اعتماد: سوم مرحله

 کنـد مي بروز عمل يك عنوان به اعتماد نیز سوم مرحله در

 اعتماد اساس بر که کنداعمالي مي انجام به قصد فرد يعني

 (.2919، 9تانگ)است  گرفته شکل

 پیشینه پژوهش -2

پژوهشي با عنوان ( 1999)و محمدي علويجه  هاشمي

بررسي تأثیر بازاريابي سبز بر قصد خريد با نقش میانجي 

مطالعه ) رويکرد ارتقاي بهره وري تصوير سبز شرکت با

نتايج تحقیق . انجام گرفت( مشتريان شرکت شاتل: موردي

بازاريابي سبز بر مسؤولیت اجتماعي، تصوير نشان داد که 

. معناداري دارد محصول و اعتبار شرکت تأثیر مثبت و

همچنین نتايج نشان داد که مسؤولیت اجتماعي، تصوير 

قصدخريد محصول تأثیر بر روي  محصول و اعتبار شرکت

( 1991) فرزين فر و همکاران .مثبت و معناداري دارد

                                                 
2 Dietz And Hartog 
3 Tang 
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تأثیر مسئولیت اجتماعي شرکت بر پژوهشي با عنوان 

میانجي اعتماد و رضايت  مشتريان با توجه به نقش يوفادار

انجام ( هاي سه ستاره و چهار ستاره يزد هتل: مورد مطالعه)

لیت اجتماعي مسئوکه  نتايج تحقیق نشان داد. گرفت

 شرکت بر اعتماد و رضـايت مشـتري تـأثیر مثبـت و

معنادار دارد، اعتماد مشتري بر رضايت و وفاداري مشتري 

بر وفاداري  تأثیر مثبت و معنادار دارد و رضايت مشـتري

پژوهشي ( 1991)گردپور . مشتري تأثیر مثبت و معنادار دارد

شرکت بر رابطه بررسي تأثیر مسئولیت اجتماعي با عنوان 

نتايج . انجام گرفت بین آگاهي از بازاريابي سبز و قصد خريد

آگاهي از بازاريابي سبز بر قصد خريد  تحقیق نشان داد که

آگاهي از بازاريابي سبز بر  .کننده تأثیر دارد فمصر

مسئولیت . مسئولیت پذيري اجتماعي شرکت تأثیر دارد

ننده تأثیر ک فشرکت بر قصد خريد مصر پذيري اجتماعي

 مسئولیت پذيري اجتماعي شرکت بر رابطه بین آگاهي. دارد

 کننده نقش واسطه فاز بازاريابي سبز و قصد خريد مصر

هوشیاري  ثیرأتپژوهشي با عنوان  (1991)افشار .اي دارد

 نقش میانجي بازاريابي سبز بر قصد خريد مصرف کننده با

ايي در هاي صنايع غذ شرکت)ها  مسئولیت اجتماعي شرکت

نتايج تحقیق نشان داد  .انجام گرفت( سطح استان تهران

ها  که هوشیاري بازاريابي سبز بر مسئولیت اجتماعي شرکت

هوشیاري بازاريابي سبز بر قصد خريد تأثیر . تأثیر مثبت دارد

ها بر قصد خريد تأثیر  مسئولیت اجتماعي شرکت. مثبت دارد

صد خريد با نقش هوشیاري بازاريابي سبز بر ق. مثبت دارد

. ها تأثیر مثبت دارد میانجي مسئولیت اجتماعي شرکت

ین میزان تعی پژوهشي با عنوان (1991)طاهري و حمدي 

اثر بازاريابي سبز بر قصد خريد محصول با نقش میانجي 

نتايج تحقیق نشان داد که . انجام گرفتتصوير سبز شرکت 

آگاهي از بازاريابي سبز بر تصوير سبز شرکت و تصوير سبز 

. شرکت بر قصد خريد محصول تاثیر مثبت معناداري دارد

ت در همچنین نتايج پژوهش نشان داد که تصوير سبز شرک

بین رابطه بازاريابي سبز و قصد خريد محصول نقش 

نتايج اين تحقیق براي تصمیم گیري درست . میانجي دارد

هايي که در زمینه بازاريابي سبز و  و صحیح مديران شرکت

همچنین بر قصد خريد محصوالت از نظر مصرف کنندگان 

 يمحرابرنجبران و . باشد تمرکز دارند، مفید به فايده مي

تجزيه و تحلیل نقش آمیخته پژوهشي با عنوان ( 1991)

 هدف اند پرداخته ها بازاريابي سبز در مزيت رقابتي شرکت

 سبز بازاريابي آمیخته نقش تحلیل و تجزيه پژوهش اصلي

 تحلیل و تجزيه براي. باشد يها م شرکت رقابتي مزيت در

 -کلموگروف آزمونهاي استنباطي و توصیفي آمار ازها  داده

 داد نشان نتايج. شد استفاده اي نمونه تك t و میرنوفاس

 سبز، محصول)آن  يها مؤلفه و سبز بازاريابي آمیخته که

 رقابتي مزيت در( سبز ترفیع سبز، توزيع سبز، قیمت

پژوهشي ( 1991)صابري . شود واقع مؤثر تواند يها م شرکت

بازاريابي سبز بر قصد خريد  یربررسي تأث با عنوان

همزمان با . محصوالت سازگار با محیط زيست پرداختند

افزايش میزان اهمیت مسائل زيست محیطي و مفهوم 

کنندگان، شناخت عوامل  مسئولیت اجتماعي در میان مصرف

مؤثر بر قصد خريد محصوالت سبز توسط مصرف کنندگان 

ي سبز در بازارياب هاي یتفعال. رسد يبه نظر م ريضرو

جهان در حال افزايش است و  يها بسیاري از بخش

، دهند يمحصوالتي را به مصرف کنندگان سبز ارائه م

مصرف کنندگاني که تصمیمات خريد خود را تا حدودي بر 

اين . کنند يمبناي معیارهاي شخصي محیطي اتخاذ م

ها اثر مهمي بر افزايش دانش مصرف کننده و تغییر  فعالیت

 .نندگان به خريد محصوالت سبز دارندنظر مصرف ک

 بررسي تأثیرپژوهشي با عنوان ( 1991) يمحمد علي

 ورزشي محصوالت خريد تصمیم بر سبز بازاريابي آمیخته

 محصوالت عرصه يها فروشگاه مشتريان: مطالعه مورد)

ها از  براي تجزيه وتحلیل داده. پراختند (اهواز شهر ورزشي

آمار توصیفي؛ میانگین، انحراف استاندارد و آمار استنباطي؛ 

استفاده  29نسخه  Spssرگرسیون چند متغیره با نرم افزار 

هاي آمیخته بارايابي  هاي نشان داد که کلیه مولفه يافته. شد

بر تصمیم خريد ( قیمت، محصول، توزيع و ترفیع) سبز

لذا . مثبت و معناداري دارد یرزشي تأثمحصوالت سبز ور

شود قیمت، توريع و محصول سبز کاالهاي  توصیه مي

ورزشي طوري باشد که توان رقابت با محصوالت مشابه در 

پژوهشي با عنوان ( 1991)تقوي  .بازار را داشته باشد

سنجش تأثیر رابطه بین بازاريابي سبز و تصوير ذهني برند 

http://www.civilica.com/paper-icoem04-icoem04_051=تعیین-میزان-اثر-بازاریابی-سبز-بر-قصد-خرید-محصول-با-نقش-میانجی-تصویر-شرکت.html
http://www.civilica.com/paper-icoem04-icoem04_051=تعیین-میزان-اثر-بازاریابی-سبز-بر-قصد-خرید-محصول-با-نقش-میانجی-تصویر-شرکت.html
http://www.civilica.com/paper-icoem04-icoem04_051=تعیین-میزان-اثر-بازاریابی-سبز-بر-قصد-خرید-محصول-با-نقش-میانجی-تصویر-شرکت.html
http://www.civilica.com/paper-icoem04-icoem04_051=تعیین-میزان-اثر-بازاریابی-سبز-بر-قصد-خرید-محصول-با-نقش-میانجی-تصویر-شرکت.html
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. انجام گرفت( ملي استان گیالنبانك : مورد مطالعه) سبز

ذهني  بازاريابي سبز بر تصويرنتايج تحقیق نشان داد که 

همچنین مسئولیت اجتماعي سبز و . برند سبز موثر است

و توسعه محصول سبز برتصويرذهني  فرآيند داخلي سبز

پژوهشي ( 1991)عباسي و همکاران  .برند سبز موثر است

تاثیر مسئولیت اجتماعي شرکت بر اعتماد مشتريان با عنوان 

و قصد خريد با تاکید بر نقش میانجي رضايت مشتريان 

مسئولیت اجتماعي  نتايج تحقیق نشان داد که. انجام گرفت

. مي گذارد  شرکت بر قصد خريد مشتريان تاثیر مستقیم

همچنین به صورت غیرمستقیم با میانجي گري عامل 

گذار است؛ اما فرضیه مبني  رضايت بر اعتماد مشتريان تاثیر

بر تاثیر مستقیم مسئولیت اجتماعي بر اعتماد مشتريان، رد 

بررسي تأثیر پژوهشي با عنوان ( 1991)چراغي . شده است

ابعاد بازاريابي سبز در صنعت بانکداري بر تصوير نام تجاري 

: مورد مطالعه) رضايت سبز، اعتماد سبز و وفاداري سبز سبز،

. انجام گرفت( کارکنان و مشتريان بانك رفاه شهر شیراز

ابعاد بازاريابي سبز تأثیر مثبت و  که نتايج تحقیق نشان داد

ري سبز، رضايت از نام تجاري معناداري بر تصوير نام تجا

سبز، اعتماد به نام تجاري سبز و وفاداري به نام تجاري 

پژوهشي با عنوان بررسي تأثیر ( 1991) غالمي. سبز دارد

هاي بازاريابي، ريسك و اعتماد مشتري در رفتار  استراتژي

نتايج تحقیق نشان داد که . انجام گرفت خريد آنالين

ابعاد ريسك و اعتماد مشتري در  هاي بازاريابي، و راتژياست

. رفتار خريد آنالين تأثیر مثبت و معني داري وجود دارد

پژوهشي با عنوان بررسي جايگاه بازاريابي ( 1990)قاضي 

سبز در رفتار خريد مصرف کنندگان و نقش آن در اعتماد 

انجام ( شهروندان شهر اردبیل: مطالعه موردي)مشتريان 

داد که بین ابعاد جايگاه بازاريابي نتايج تحقیق نشان . گرفت

محصول سبز، قیمت سبز، تبلیغات سبز، کاهش )سبز 

با رفتار خريد و اعتماد ( ضايعات، ترفیع سبز و بازار ارگانیك

 .مشتريان مصرف کنندگان رابطه معني داري وجود دارد

تأثیر بازاريابي بررسي پژوهشي با عنوان ( 1990) ياکبر

کنندگان با نقش واسطه اي سبز بر قصد خريد مصرف 

تايج ن. مسئولیت اجتماعي و تصوير محصول پرداخته است

به جز تأثیر مستقیم  ها یهفرض ي حاکي از آن است که همه

بازاريابي سبز بر قصد خريد مصرف کنندگان مورد تأيید 

بنابراين، بازاريابي سبز از طريق اثرگذاري بر . است

بر قصد  تواند يمسئولیت اجتماعي و تصوير محصول م

 .خريد اثرگذار باشد و مستقیماً بر آن تأثیر ندارد

یر تأثبررسي پژوهشي با عنوان ( 1990) يعبادعسکر

آمیخته بازاريابي سبز بر فرايند اعتماد مصرف کنندگان 

مطالعه موردي مصرف کنندگان ظروف يکبار مصرف )

یر آمیخته تأثکه هدف آن بررسي ( کاغذي شهر تربت جام

مطالعه )ابي سبز بر فرايند اعتماد مصرف کنندگان بازاري

موردي مصرف کنندگان ظروف يکبار مصرف کاغذي شهر 

ه کار گیري رويکرد بوده وي در تحقیق خود، ب( تربت جام

ها  پس از جمع آوري داده. بازاريابي سبز امري حیاتي است

محقق ساخته، به منظور تجزيه و  ي با استفاده از پرسشنامه

ها از آمار توصیفي و آمار استنباطي استفاده شده  ادهتحلیل د

پژوهش مشخص شد  هاي یهفرض يیددر پايان با تأ. است

 اعتمادهر يك از عناصر آمیخته بازاريابي سبز بر فرآيند 

( 1999)فرزين فر . مصرف کنندگان تاثیرگذار است

بررسي تأثیر مسئولیت اجتماعي شرکت پژوهشي با عنوان 

نتايج . بر اعتماد، رضايت و وفاداري مشتريان انجام گرفت

رضايت شغلي کارکنان بر رضايت و  تحقیق نشان داد که

وفاداري مشتري تأثیر معناداري ندارد، اعتماد مشتري بر 

رضايت و وفاداري مشتري تأثیر مثبت معنادار دارد، رضايت 

مشتري بر وفاداري مشتري تأثیر مثبت معنادار دارد، 

مسئولیت اجتماعي شرکت بر اعتماد مشتري تأثیر مثبت 

معنادار دارد، مسئولیت اجتماعي شرکت بر رضايت و 

وفاداري مشتري تأثیر معناداري ندارد، رضايت شغلي رابطه 

ولیت اجتماعي شرکت و رضايت مشتري را تعديل میان مسئ

 آمیخته تأثیرپژوهشي با عنوان ( 1999) یانرمضان. کند نمي

کنندگان  مصرف خريد گیري تصمیم فرآيند بر سبز بازاريابي

 تصمیم فرآيند بر سبز بازاريابي آمیخته تأثیر بررسي هدف با

 مصرف کم المپ خانگي کنندگان مصرف خريد گیري

 آمیخته عنصر چهار از رابطه اين بررسي منظور به .داد انجام

 هر و استفاده) ترفیع توزيع، قیمت، محصول،)سبز  بازاريابي

. شد تعريف متغیرهايي از استفاده با نیز عناصر اين از يك

 توزيع و مصاحبه از استفاده با ها داده آوري جمع از پس

http://jibm.ut.ac.ir/article_61304_00.html
http://jibm.ut.ac.ir/article_61304_00.html
http://jibm.ut.ac.ir/article_61304_00.html
http://jibm.ut.ac.ir/article_61304_00.html
http://ganj-old.irandoc.ac.ir/articles/794903
http://ganj-old.irandoc.ac.ir/articles/794903
http://ganj-old.irandoc.ac.ir/articles/794903
http://ganj-old.irandoc.ac.ir/articles/794903
http://ganj-old.irandoc.ac.ir/articles/794903
http://ganj-old.irandoc.ac.ir/articles/794903
http://ganj-old.irandoc.ac.ir/articles/794903
http://ganj-old.irandoc.ac.ir/articles/794903
http://ganj-old.irandoc.ac.ir/articles/794903
http://ganj-old.irandoc.ac.ir/articles/794903
http://ganj-old.irandoc.ac.ir/articles/794903
http://ganj-old.irandoc.ac.ir/articles/794903
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 يك ارائه به اقدام متغیرها، گیري اندازه براي پرسشنامه،

 شد، مشخص پايان در. است شده ساختاري معادالت مدل

 تصمیم فرآيند و سبز بازاريابي آمیخته عناصر از يك هر بین

 وجود معناداري مثبت رابطه کنندگان، مصرف خريد گیري

 بازاريابي آمیخته عناصر بین شد مشخص همچنین دارد؛

 .دارد وجود معناداري روابط سبز

اعتماد  پژوهشي با عنوان (2919)1همکارانويدياستاتي و 

هاي سبز، استراتژي  مشتري از طريق تصوير سبز شرکت

: مطالعه موردي: )بازاريابي سبز و مسئولیت اجتماعي

نتايج تحقیق نشان داد که . انجام گرفت( جاکارتا مشتريان

بايد از مصرف کنندگان و جوامع بیشتري براي مراقبت از 

آنها همچنین بايد در اجراي  .محیط زيست دعوت شود

برنامه مسئولیت اجتماعي سازماني خود توانايي اثبات و 

تعهد به جامعه را داشته باشند تا تأثیرات زيست محیطي نه 

تنها تصوير سبز شرکت، بلکه فرايندهاي عملیاتي آنها نیز 

همچنین اجراي بازاريابي سبز به استراتژي  .به حداقل برسد

ه مسئولیت اجتماعي شرکت، براي جامعه و بازاريابي و برنام

اين تحقیق  .ارزش مثبت براي تصوير سبز شرکت دارد

سازد به يك محرک اصلي در ابتکارات  شرکت را قادر مي

بازاريابي سبز تبديل شود و به طور بالقوه منجر به ايجاد 

رشد اقتصادي جديد، يك محیط سبز شود و به بهبود 

( 2919) 2سیاس و همکارانايگل .کمك کند سالمت عمومي

همکاري مشترک بین مسئولیت پژوهشي با عنوان بررسي 

اجتماعي شرکت، اعتماد مشتري و وفاداري مشتري از 

. در اسپانیا انجام گرفت هاي خدمات بیمه درماني مارک

 مسئولیت اجتماعي شرکتنتايج تحقیق نشان داد که 

(CSR )م از بر وفاداري مشتري بطور مستقیم و غیرمستقی

با اين . گذارد طريق همکاري و اعتماد مشتري تأثیر مي

وجود، تأثیر غیرمستقیم از اين دو قوي تر است، اين بدان 

هاي ايجاد همکاري و اعتماد  معناست که پذيرفتن فعالیت

تواند باعث افزايش وفاداري مشتري  به نفس مشتري مي

. شود( CSR) مسئولیت اجتماعي شرکت هاي براي شیوه

                                                 
1 Widyastuti Et Al. 
2 Iglesias Et A 

بر اعتماد  عالوه بر اين، همکاري مشترک تأثیر مستقیمي

پژوهشي با  (2919) 9ويلت و سون استیفن .مشتري دارد

کنندگان  مصرف اعتماد قصد بر بازاريابي یرتأث عنوان

 عاداتي چه کنندگان که مصرف دادند نشاننتايج . پرداختند

و  بودن وفادار مانند هايي يژگيو و داشتند کردن خريد در

 به نسبت خاص، حساسیت فروشگاهي به مورد اعتماد بودن

 ها آن باشند يم را دارا خريد از اعتماد احساس و قیمت

 فروشگاه نزد حساب دفتري داشتن که دريافتند همچنین

 افزايش آن فروشگاه از را منظم خريد بودن محتمل

 پژوهشي با عنوان( 2911) 0پارکا و همکاران .دهد مي

اجتماعي شرکت به عنوان تعیین کننده وفاداري مسئولیت 

انجام  بررسي معیار اخالقي، رضايت و اعتماد: مصرف کننده

استانداردهاي اخالقي نتايج تحقیق نشان داد که . گرفت

دهد که شرکت  مصرف کنندگان را به اين درک سوق مي

خود متعهد ( CSR)به فعالیتهاي مسئولیت اجتماعي شرکت

شرکت باعث رضايت بیشتر از اعتماد و ( CSR) تعهد. است

شود که در نهايت  اعتماد به شرکت و خدمات آن مي

انیزان و  .کند مصرف کنندگان را ترغیب به وفاداري مي

تأثیر استراتژي  پژوهشي با عنوان( 2911) 1همکاران

. بازاريابي سبز بر رضايت مشتري در اردن انجام گرفت

هاي بازاريابي  استراتژينتايج تحقیق نشان داد که فقدان 

شود، به  سازگار با محیط زيست که باعث کاهش توزيع مي

میزان قابل توجهي رضايت مشتري در اردن را تحت تأثیر 

مديران براي افزايش رضايت مشتري بايد  .قرار داده است

هاي بازاريابي سازگار با محیط زيست را  اهمیت استراتژي

و  هيتجز شي با عنوانپژوه( 2911)1ماري مونیك .بدانند

قصد اعتماد  يسبز بر رو يابيبازار هاي ياستراتژ لیتحل

( يفروشگاه اندونز: مطالعه مورديمصرف کنندگان 

هاي آمیخته  که کلیه مولفهنتايج نشان داد . پرداختند

 اعتمادبر ( قیمت، محصول، توزيع و ترفیع) بارايابي سبز

مثبت و  یرثتأ ي اصلي اندونزيها محصوالت سبز فروشگاه

شود قیمت، توريع و محصول  لذا توصیه مي. معناداري دارد

                                                 
3 Steven Son And Willette 
4 Park Et Al.. 
5 Eneizan Et Al. 
6 Marie Monique 

https://link.springer.com/article/10.1007/s10551-018-4015-y#auth-1
https://link.springer.com/article/10.1007/s10551-018-4015-y#auth-1
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0148296317300784#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0148296317300784#!
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سبز کاالهاي طوري باشد که توان رقابت با محصوالت 

( 2911) 1سوکیا و همکاران .مشابه در بازار را داشته باشد

هاي اجتماعي شرکت  تاثیر مسئولیتعنوان  با پژوهشي

خريد  روي ارتباط بین آگاهي از بازاريابي سبز و اهداف

 نتايج تحقیق نشان داد که. انجام گرفت در مالزي مشتري

هاي اجتماعي شرکت تا حدودي ارتباط بین  مسئولیت

آگاهي از بازاريابي سبز و اهداف خريد محصول را اصالح 

مشتريان آگاهي بازاريابي سبز مثبتي را بر مبناي . کند مي

هاي  آنها از برنامه. دهند رشد دانش محیطي توسعه مي

هاي خرده فروشي زماني که متوجه  بازاريابي سبز فروشگاه

فضاي خاص اختصاص يافته به فروش محصوالت سازگار 

عالوه بر اين، . گردند شوند آگاه مي با محیط زيست مي

هاي بازاريابي سبز خود با  ها با آگاهي از فعالیت شرکت

توزيع محصوالت سازگار با محیط زيست به افزايش درآمد 

فزايش آگاهي مشتريان، و ارائه اهداف بیشتر براي فروش، ا

 2دیو عبدالوح رهبر .کنند خريد محصوالت کمك مي

سبز بر  يابيبازار یرتأث يبررس عنوان با پژوهشي( 2911)

 یرتأث يمصرف کنندگان به بررسمسئولیت اجتماعي رفتار 

مسئولیت اجتماعي آن بر رفتار  يسبز و ابزارها يابيبازار

ها پس از انتشار  نآ. اند پرداختهي کنندگان مالزمصرف 

 نيحاصل از آن به ا يها داده لیو تحل هيپرسشنامه و تجز

ن بر رفتار آ يز و ابزارهابس يابيکه بازار افتنديدست  جهینت

مصرف کنندگان اثر گذار بوده و همواره مسئولیت اجتماعي 

 9و تاي شین .ها دارد آن ديبر رفتار خر يمثبت معنادار یرتأث

تأثیر مسئولیت اجتماعي شرکت  عنوان با پژوهشي( 2910)

بر رضايت مشتري، حفظ روابط و وفاداري در صنعت حمل 

 نتايج تحقیق نشان داد که .کره جنوبي انجام گرفت و نقل

ابزاري CSR (1 )مسئولیت اجتماعي ادراک شده شرکت

براي بازاريابي که براي بررسي مزاياي آن نیاز به تحقیقات 

در  CSR در فعالیتهاي تحقیقات سیستمي( 2)بیشتر دارد

را به عنوان ابزار  CSR هاي صنعت کشتیراني، نشر گزارش

( 9)داند و  هاي بزرگ حمل و نقل مي برتر در بین شرکت

                                                 
1 Suki Et Al. 
2 Rahbar & Abdul Wahid 
3 Shin & Thai. 

ها  د ارزشده شواهد تجربي قوي وجود دارد که نشان مي

 .دارند CSR تأثیر معني داري بر درک مشتريان از عملکرد

بررسي ارتباط  عنوان با پژوهشي( 2912) 0کو و همکاران

ها و اهداف خريد در  بین بازاريابي سبز، تصوير سبز شرکت

خرده فروشي از ديدگاه مصرف کننده زن در سئول کره 

ها از  رکتتصاوير شنتايج تحقیق نشان داد که . انجام گرفت

مسئولیت اجتماعي، تصوير محصول و شهرت )سه عامل 

در يك مدل تخمین زده شده، . تشکیل شده است( شرکت

بر مسئولیت اجتماعي و تصوير  بازاريابي سبز تأثیر مستقیمي

به طور خاص، عامل مسئولیت اجتماعي به  .محصول دارد

عنوان واسطه در تأثیر بازاريابي سبز بر محصول يا اعتبار 

از سه عامل تصوير سبز . کند ايفا مي ها نقش مهمي شرکت

ها، تصوير محصول و شهرت شرکت تأثیر  شرکت

بر اهداف خريد دارد، در حالي که مسئولیت  مستقیمي

اهداف خريد در مجموعه بر  اجتماعي تأثیر غیرمستقیمي

 .خرده فروشي دارد

 روش شناسی پژوهش -0

اين پژوهش از لحاظ هدف کاربردي و از نظر روش 

 ي هیشامل کل يجامعه آمار. پیمايشي است-توصیفي

مصرف کنندگان محصوالت شرکت کاله در شهر قائمشهر 

بر  .باشد يکه تعداد آن نامشخص م دهند يم لیرا تشک

نشده، حداقل حجم  فيجامعه تعراساس فرمول کوکران 

 يراحتمالیغ يریگ نفر که با روش نمونه 191 ينمونه آمار

در پژوهش حاضر براي  .در دسترس انتخاب شده است

هاي اولیه از روش میداني استفاده شد و ابزار  گردآوري داده

هاي اولیه پرسشنامه پنج گزينه اي لیکرت  جمع آوري داده

هاي ثانويه از روش کتابخانه اي  هبوده و براي گرد آوري داد

اعتبار پرسشنامه از روش اعتبار محتوا و . استفاده شده است

اعتبار صوري استفاده شده است و پايايي آن با استفاده از 

آلفاي کرونباخ محاسبه گرديده است که پايايي کل آن برابر 

براي آزمون فرضیات تحقیق از روش . باشد مي 99/9با 

الت ساختاري و نرم افزار لیزرل استفاده مدل سازي معاد

 .شد

                                                 
4 Ko Et Al. 
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 تجزیه و تحلیل داده ها -2

 نتایج آزمون بارتلت جهت بررسی کفایت نمونه

ي جمع آوري شده از پژوهش حاضر با میزان ها داده

KMO، 990/9  را نشان  ها دادهمیزان تناسب عالي

بدين ترتیب نمونه انتخاب شده از کفايت الزم . دهد يم

 .پژوهش حاضر برخوردار استبراي 

 

 و بارتلت برای کل سواالت  KMOنتایج آزمون  -0جدول 

 990/9 مقیاس کفايت نمونه KMOآزمون 

 آزمون کرديت بارتلت

 929/1102 مجذور خي دو

 9 درجه آزادي

 999/9 سطح معني داري

 

 تحلیل عاملی تاییدی مدل مفهومی پژوهش 

 تشخیصي و گیري اندازه مدل تصديق مراحل طي از پس

 هاي سازه بین روابط آزمون به توان مي مرحله اين در

 پرداخته ساختاري مدل و نهايي مدل تعیین تحقیق،

 لیزرل افزار نرم در نظر مورد مدل منظور اين به. شود مي

 برآورد دوم ريشه مقدار اينکه به توجه با. شود مي پیاده

 اندازه مدلهاي براي RMSEA تقريب خطاي واريانس

 جهت لذا است شده گزارش 1/9 از کمتر تحقیق گیري

 تحقیق فرضیات آزمون براي مسیر ضرايب دقیق برآورد

 :داشت خواهیم بنابراين. ندارد وجود اصالحات به نیاز

 
 استاندارد تخمین حالت در پژوهش مفهومی مدل -0نمودار 
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 معناداری  ضرایب کلی حالت در پژوهش مفهومی مدل -3نمودار 

 

 هاي شاخص تمامي که است مشخص باال شکل به توجه با

 .باشند مي دار معني آماري تحلیل در مدل

 پژوهش مفهومی های برازش مدل شاخص -3جدول

AGFI GFI CFI NNFI NFI 2 شاخص
/dfχ RMSEA 

 909/9 90/2 99/9 90/9 91/9 92/9 90/9 مقدار به دست آمده

 9099 > 9 > >99/9 >99/9 >99/9 >99/9 >99/9 مقدار نرمال

 

 مقادیر مدل نهایی -2جدول 

 نتیجه

 فرضیه

سطح 

 معناداری

ضریب 

 مسیر

سطح 

 یمعنادار
 روابط مفاهیم با شاخص ها در مدل

 P<0.01 19/9 11/9 تايید
 در کالـه  شرکت محصوالت کنندگان مصرف مشتري اعتماد بر سبز بازاريابي

 .دارد معناداري و مثبت تأثیر قائمشهر شهر

 P<0.01 10/9 22/1 تايید
 محصـوالت  کننـدگان  مصـرف  مشتري اعتماد بر شرکت اجتماعي مسئولیت

 .دارد معناداري و مثبت تأثیر قائمشهر شهر در کاله شرکت

 P<0.01 90/9 99/2 تايید
 کاله شرکت محصوالت کنندگان مصرف شرکت سبز تصوير بر سبز بازاريابي

 .دارد معناداري و مثبت تأثیر قائمشهر شهر در

 P<0.01 99/9 90/9 تايید
 کننــدگان مصــرف شــرکت ســبز تصــوير بــر شــرکت اجتمــاعي مســئولیت

 .دارد معناداري و مثبت تأثیر قائمشهر شهر در کاله شرکت محصوالت

 P<0.01 91/9 90/1 تايید
 شـرکت  محصـوالت  کننـدگان  مصرف شرکت سبز تصوير بر مشتري اعتماد

 .دارد معناداري و مثبت تأثیر قائمشهر شهر در کاله

 

 نتیجه گیری -2



 0011  تابستان ،دوم، شماره دومدوره فصلنامه مطالعات مدیریت، اقتصاد و کارآفرینی، / 20 

 

 

 و سبز بازاريابي تأثیر بررسي در اين پژوهش به مطالعه

 نقش با شرکت سبز تصوير بر شرکت اجتماعي مسئولیت

 کنندگان مصرف: موردي مطالعه) مشتري اعتماد میانجي

را مورد بررسي  (قائمشهر شهر در کاله شرکت محصوالت

 . قرار گرفت

 اعتماد بر سبز بازاریابی: فرضیه اول پژوهش

 کاله شرکت محصوالت کنندگان مصرف مشتری

 .دارد معناداری و مثبت تأثیر قائمشهر شهر در

بـه   یطـي مح يسـت به مسـائل ز  سبزبازاريابي  يشرکت ها

و خواسـته   یازهـا برآورده سـاختن ن  يفرصت برا يكعنوان 

کالـه    شـرکت . مصرف کننـدگان نگـاه خواهنـد کـرد     يها

اعمـال   يـابي بازار يها یترا در فعال یطيمح يستمسائل ز

در قالـب   يـابي در جهـان بازار  يديجد يدهو موجب پد کرده

 لیبل محیطي. میشودو لیبل محیطي   سبز  يابيمفهوم بازار

برچسـب  . نقش خیلي مهمي بعنوان ابزار بازاريابي سبز دارد

زيست محیطي به عنوان وسیله اي براي مصرف کننـدگان  

جهت تسهیل تصمیم گیري در انتخاب محصوالت سـازگار  

همچنـین از طريـق   . با محیط زيسـت تعريـف شـده اسـت    

برچسب میتوان فهمید که اين محصـوالت چگونـه سـاخته    

شاخص هاي محیطي بر محصول سبز، اطالعـات  . اند شده

کافي در مورد برچسب هـاي زيسـت محیطـي ارائـه شـده      

زيست محیطي بسیار راحت وآسان  اطالعاتاست، خواندن 

است، محصوالت سبز در بازار واقعا جذاب و مرتبط هستند، 

ــورد  ــات در م ــوالت اطالع ــراي  محص ــي ب زيســت محیط

و همـین امـر باعـث     شناسايي راحت محصوالت سبز است

 بـه  بازاريـابي سـبز   .افزايش اعتماد مصرف کننده مي گردد

 داشـته  بـااليي  هـاي  هزينه تواند مي مستقیم فروش صورت

 خـدمات  يـا  محصـوالت  روش ايـن  در. است موثر اما باشد

 فـروش  بـه  تلويزيـوني  يا اينترنتي تبلیغات طريق از را خود

 . برسانید

 علويجـه  محمـدي  و هاشـمي  با نتـايج مطالعـات   اين يافته 

ــران ،(1999) ــي و رنجبـ ــي( 1991) محرابـ ( 1991) غالمـ

 . همخواني دارد( 2911) مونیك ماري( 1999) رمضانیان

 شرکت اجتماعی مسئولیت: فرضیه دوم پژوهش

 محصوالت کنندگان مصرف مشتری اعتماد بر

 و مثبت تأثیر قائمشهر شهر در کاله شرکت

 .دارد معناداری

 نسبت ها سازمان اجتماعي مسئولیت هاي ینهزم مجموعه در

 خاصـي  اهمیـت  از مشـتريان  به نسبت مسئولیت جامعه، به

 خواسته يك اساس بر سازمان اساساً که چرا است، برخوردار

 گیـري  شـکل  ديگـر،  عبـارت  به. آيد مي وجود به اجتماعي

 توانـد  مـي  ايـن  و اسـت  مشتريانش وجود خاطر به سازمان

 اگـر . رود شـمار  به مديران خدمت تعهد براي خوبي مالک

 نکنـد،  عمـل  خود اجتماعي مسئولیت به درستي به سازمان

 کـه  شود مي باعث: ثانیاً داده، دست از را خود مشتريان: اوالً

 آن مختلف، هاي مجازات و مقررات و قوانین طريق از دولت

 .مهم اين انجام به مجبور را

 ،(1991) همکـاران  و فـر  با نتايج مطالعات فرزيناين يافته 

 همکــاران و ويدياســتاتي( 1990) قاضــي( 1991) صــابري

 . همخواني دارد( 2911) همکاران و سوکیا( 2919)

 تصویر بر سبز بازاریابی :فرضیه سوم پژوهش

 شرکت محصوالت کنندگان مصرف شرکت سبز

 معناداری و مثبت تأثیر قائمشهر شهر در کاله

 .دارد

هـاي   برآورده کـردن نیازهـا و خواسـته    سبز هدف بازارايابي

 .مشتريان است، امـا درک مشـتريان بسـیار مشـکل اسـت     

کنند  معموالً مشتريان خواسته ها و نیازهاي خود را بیان مي

اسـت از   آنهـا ممکـن  . اي ديگر عمل مي کننـد  اما به گونه

هاي عمیـق خـود آگـاه نباشـند و صـرفاً پاسـخگوي        انگیزه

آنها اتفاق افتاده  ظات اخیر در ذهنتغییراتي باشند که در لح

هـا، ادراک،   بايـد خواسـته   سـبز  با اين وجود بازاريـان . است

مشـتريان خـود را بررسـي     نیازها، ترجیحات، و رفتار خريـد 

نـام   یطي،مح يستسبز مانند برچسب ز يابيابزار بازار. کنند

ادراک را آسان تر  یطي،مح یغاتو تبل يستز یطمح يتجار

ـ    يهـا  يژگياز و يآگاه يشو افزا  يمحصـول سـبز را در پ

که مصرف کنندگان  شود يامر باعث م ينا یجهدارد و در نت

و  شوند يتهدا يستز یطمحصوالت سازگار با مح يدبه خر
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 يـد رفتـار خر  ییـر در تغ يابزارها نقـش مهمـ   يناستفاده از ا

 يستز یطمصرف کننده نسبت به محصوالت سازگار با مح

حاصــل از  ياهش اثــرات منفــکــ ينکنــد، بنــابرا يمــ يفــاا

ـ  يسـت ز یطبـر محـ   يمحصوالت مصـنوع  و  دارد يرا در پ

  .همیشه در ذهن مشتري باقي مي ماند

 محمـدي  علـي  ،(1991) با نتايج مطالعات گردپـور اين يافته 

 رهبر( 2919) ويلت و سون استیفن( 1990) اکبري( 1991)

 . همخواني دارد( 2911) عبدالوحید و

 اجتماعی مسئولیت: فرضیه چهارم پژوهش

 کنندگان مصرف شرکت سبز تصویر بر شرکت

 تأثیر قائمشهر شهر در کاله شرکت محصوالت

 .دارد معناداری و مثبت

بازاريابي سبز يا محیط تصوير سبز از برند محیطي در 

زيست سبز براي جايگزيني نیازهاي فعلي و با حداقل 

مضر بر محیط زيست به عنوان يك اقدام در نظر  اتتاثیر

بازاريابي بر روي تمرکز جديد کسب و کار  و گرفته شده

بازاريابي سبز يك رويکرد از آنجايي که سبز است، 

 ينگراندر حال رشد روز افزون  اما  و استراتژيك است

 در مو يک ستیب قرن ها در و شرکت احزاب از ياریبس

اين است که چطور اين  برتر زسب يابيبازار ياستراتژ

 كي هب تا يك فرد را قادر سازد تواندي ماستراتژي 

مي توان  .رغبت به خريد آن نمايد وکرده  اعتماد محصول

 سبز تصوير بر شرکت اجتماعي مسئولیت نتیجه گرفت که

يك رويکرد استراتژي بازاريابي است که در عمل شرکت 

 نشان دهد که مصرف کنندگانآن است تا به  به دنبال

 سازگار و مساعد برايمحصوالت ارائه شده محصوالتي 

 .محیط زيست  هستند

 ،(1991) تقـوي  ،(1991)با نتايج مطالعـات افشـار  اين يافته 

 و پارکـا ( 1990) عبادعسـکري ( 1991) همکـاران  و عباسي

 . همخواني دارد( 2912) همکاران و کو( 2911) همکاران

 تصویر بر مشتری اعتماد :فرضیه پنجم پژوهش

 شرکت محصوالت کنندگان مصرف شرکت سبز

 معناداری و مثبت تأثیر قائمشهر شهر در کاله

 .دارد

بـر عرضـه    یـد جهت که تنهـا بـا تأک   يناز ا اعتماد مشتري

 یطيمح يستز یچیدهمحصوالت سبز تالش دارند مسائل پ

ـ    درمیـان را کاهش دهنـد،    هـاي  يمصـرف کننـدگان نگران

راه مناسب برخورد با . وجود دارد ير سبزتصودر مورد  ياديز

اسـتفاده از   يبه جـا  يدارتمرکز بر ارتباطات پا ها ينگران ينا

بـر   يداًشـد  يـدار ارتباطات پا. سبز است یعمفهوم محدود ترف

 ياننفعـان، بـه خصـوص مشـتر     يبه ذ يرابطه کالم يجادا

و آمـوزش در   يو هدف آن افزودن بـر آگـاه   کند يد میتأک

شـرکت و   یطـي مح يسـت و ز ياعتبار اجتماع يتجهت تقو

معمـوالً  . شود و باعث اعتماد مشتري مي محصوالتش است

 یـز شرکت و نتصوير سبز بر ارائه  یدکار، به صورت تأک ينا

 يسـت ز يا ياجتماع يبا نهادها يشراکت و همکار يقاز طر

 .شود يانجام م یطيمح

 ،(1991) حمـدي  و بـا نتـايج مطالعـات طـاهري    اين يافته 

ــي ــرزين( 1991) چراغ ــر ف ــزان( 1999) ف ــاران و انی  همک

 . همخواني دارد( 2910) تاي و شین( 2911)

 پژوهش پیشنهادات -2

با توجه به نتایج فرضیه پژوهش مبنی بر تاثیر 

در این راستا  مشتری اعتماد بر سبز بازاریابی

 :پیشنهاد می شود

  تدوين سیاست و هدف مناسب در زمینه کاهش

 توزيع کنندهزيست محیطي آاليندگي 

 هاي مناسب در بازاريابي  ها و تاکتیك بکارگیري تکنیك

سبز و قابل اطمینان جهت ارائه خدمات بهتر به مشتريان 

 .شود مي که باعث ايجاد قصد خريد مشتري

 مزاياي زيست محیطي را تشريح کنید، زيرا مصرف 

 هاي زيست محیطي، آگاهي اندکي کنندگان درباره مقوله

 .دارند

 بجاي سودآوري، افزايش منظور به شرکت 

با  مشتريان، اعتماد کسب مسیر در گذاري سرمايه

 افزايش و مشتريان رضايت جلب مسیر در گذاري سرمايه

 به سريعتر تواند مي الکترونیکي، خدمات از آنان رضايتمندي

 .کند دست پیدا مشتريان نمودن وفادار هدف
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 اين مشتريان حفظ و فروش بهبود براي مفید روش يك 

 به و جديد محصوالت که دهیم پیشنهاد ها آن به که است

 احترام با توانیم مي بنابراين. کنند خريداري را شده روز

 خبر ها آن به و بگیريم تماس کنوني مشتريان با کامل

. داريم خود فروشگاه در اي شده روز به محصوالت دهیم

 دلیل به که دهیم پیشنهاد ها آن به توانیم مي اين بر عالوه

 به فوري خريد صورت در ما محصوالت و ها آن وفاداري

 .داد خواهیم تخفیف ها آن

با توجه به نتایج فرضیه پژوهش مبنی بر تاثیر 

مشتری در  اعتماد بر شرکت اجتماعی مسئولیت

 :این راستا پیشنهاد می شود

  نحوه برخورد با مشتريان و ارائه سريع خدمات به

 .هاي قابلیت اعتماد آنان قرار گیرند مشتريان جزء شاخص

 هاي مدرن و مبتني بر وب به منظور ارائه  از فن آوري

 .خدمات براي جلب اعتماد مشتري استفاده شود

  شرايطي را فراهم کنید که به مشتري امکان مقايسه

 .بدهد

با توجه به نتایج فرضیه پژوهش مبنی بر تاثیر 

شرکت در این  سبز تصویر بر سبز بازاریابی

 :راستا پیشنهاد می شود

 يستها نسبت نکات ز يو آگاه ياطالع رسان يشافزا 

یغاتي، از طريق لیبل تبل يها ینهو فراهم کردن زم یطيمح

 .يمردم تجمعات ها و ینکمپ يجاداهاي محیطي با 

 روزنامه ها و  يزيون،از نظر کارشناسان در تلو استفاده

 يدر مردم نسبت به نگران یتو حساس يآگاه يجادو ا يدجرا

 .يست محیطيز يها

 يداران با توانند به خر يم یزضمن فروشندگان ن در

 یكنشان دهند که چه محصوالت ارگان هاي محیطي لیبل

است  یدمف ي نیازهايشانبرا يها يژگيو با چه و يديجد

 يتو مز یكبا محصول ارگان يآشنا يدوره ها يلذا برگزار

و  يابيبازار يش اهداففروشندگان موجب افزا يآن برا يها

 .گردد يم یشبرديپ

 از را خود کاله نگرش مديران شرکت شود مي پیشنهاد 

 توسعه سبز بازاريابي سنتي به بازاريابي بر صرف تمرکز

در  که قصد خريد مشتري افزايش يابد اساس، براين تا دهند

 درنتیجه،. شود مي افزايش فروش محصوالت موجب نهايت

 سبز بازاريابي و تبلیغاتي راهبرد بايد زمینه مديران اين در

 بايد مديران. کنند طراحي را خود محصوالت با متناسب

 طريق از فقط سبز بازاريابي اجراي نحوة باشند داشته توجه

 را مطلوب و دلخواه نتايج تواند رايگان خدمات نمي آزمايش

 تحريك احساسات و مناسب محیطي ايجاد بلکه کند، ايجاد

 به دستیابي در مؤثري نقش تواند مي مشتري عواطف و

 .باشد داشته نظر مورد نتايج

با توجه به نتایج فرضیه پژوهش مبنی بر تاثیر 

شرکت در این  سبز تصویر بر مشتری اعتماد

 :راستا پیشنهاد می شود

 و صادقانه هاي مشاوره و شفاف صحیح، اطالعات ارائه 

 به مکمل، و ارائه خدمات اضافي همچنین و کارشناسي

 حس به تواند مي مشتريان، با دوستانه رابطه ايجاد همراه

 .کند شاياني مشتري کمك اعتماد

 هاي مرتبط با  مزاياي خاص کاال را از لحاظ ويژگي

 .کنیمتعیین در برند بهبود وضعیت زيست محیطي 

 ممحصول ارايه دهیهاي مشخصي در مورد مزاياي  داده .

مشخص  مثالً درصد و ماهیت محصول بازيافت شده را

 .کنید

 مشتريان نخستین براي ويژه برند تخفیفات ارائه 

 بیشتر چه هر ترغیب منظور به محصول از کننده استفاده

 .خريد در تسريع به مشتريان

با توجه به نتایج فرضیه پژوهش مبنی بر تاثیر 

در این  سبز تصویر بر شرکت اجتماعی مسئولیت

 :راستا پیشنهاد می شود

 هاي آموزشي مناسب براي کارکنان طراحي شده برنامه

تا کارکنان در زمینه برقراري ارتباط قوي با مشتري توانمند 

 .شوند

 طراحي جهت شاد هاي رنگ مانند عواملي از استفاده 

 هاي گلدان موسیقي ماليم، مناسب، مبلمان دکوراسیون،

 و کارکنان براي آرامش ايجاد در تواند مي غیره و زيبا
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 و داده افزايش را فیزيکي مطلوبیت بوده و مؤثر مشتريان

 .کند ايجاد افراد در را شرکت محیط در ماندن رغبت

  ايجاد هماهنگي و انسجام بیشتر در بین اجزاء مختلف

سازمان به منظور پاسخگويي سريع به نیازهاي در حال 

 .تغییر مشتريان

 

موارد مربوط به اخالق در پژوهش و  :مالحظات اخالقی

داري در استناد به متون و ارجاعات مقاله تماماً  نیز امانت
 . رعايت گرديد

تدوين اين مقاله، فاقد هرگونه تعارض  :تعارض منافع

 .منافعي بوده است

نگارش مقاله تماماً توسط نويسندگان  :سهم نویسندگان

 .بصورت مشترک و برابر انجام گرفته است

از تمام کساني که ما را در تهیه اين : تشکر و قدردانی

 .اند، سپاسگزاريم مقاله ياري رسانده

ن تأمین اعتبار واين پژوهش بد: تأمین اعتبار پژوهش

 .مالي سامان يافته است
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