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Abstract 
This research investigates the reaction of green marketing activities audience to 

suchlike activities considering the mediating role of retailer brand personality 

perception. The sample consisted of 458 customers of Hyperstar that were exposed 

to and audited by the company's green marketing activities. A questionnaire was 

used to collect data, the reliability of which was measured by a pre-test taken by a 

sample of 30 customers. The measurement models were examined and the 

hypotheses were tested using statistical techniques including confirmatory factor 

analysis and structural equation modeling in Amos 22 software. The variables of 

attitude, trust, satisfaction, and purchase intention were conceptualized as audience 

reaction construct. The results of the study showed that green marketing affects 

reaction indirectly through personality perception; however, the direct impact of 

green marketing on the reaction was not confirmed. Moreover, in relationships 

among audience reaction variables, the impacts of satisfaction on trust, trust on 

attitude and purchase intention, and attitude on purchase intention were confirmed, 

while the impact of satisfaction on attitude was rejected. 
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با لحاظ نقش بازاریابی سبز  مخاطب به العمل عکسبررسی 

 شخصیتادراک از 
 3سعیده صیادی ،2حسین خنیفر ،1مرتضی سلطانی

 رانیدانشگاه تهران، قم، ا ،یفاراب سیپرد ،یو حسابدار تیریدانشکدة مد ،یو فناور یصنعت تیریگروه مد ،اریاستاد .1

 رانیدانشگاه تهران، قم، ا یفاراب سیپرد ،یسابدارو ح تیریدانشکدة مد ت،یریاستاد، گروه مد .2
 دانشگاه تهران، تهران، ایرانارشد،  کارشناس .3

 (03/09/1398 تاریخ پذیرش: ـ 11/03/1398 )تاریخ دریافت:
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 مقدمه

های  سرعت تغییر، دیدگاه و تالطم ةهنگامدر  ،تیکه مدیربر این باورند وکار  رهبران کسب

 دکش الزم است به چالش میوری آسودکه برای بقا و را ت و فاکتورهای موفقیت بسنتی رقا

(Karna & Hanson 2001: 849).  قیمت  و مانند کیفیت ،زمانی که فاکتورهای دیگردر واقع

 & Singh) کندد  مدی  اهمیت پیددا مالحظات محیطی  یکسان در دسترس هستند، ،و عملکرد

Pandey 2012: 27; Kamal 2012 .)اگر بخواهند در بازار جهدانی حودور داشدته     ،ها شرکت

 کنندده،  آگداهی مردر    توانندد از مسدا م محیطدی بده سدبب قدوانین دولتدی،        نمدی  باشند،

هدای            و برنامده  ،هدا  ناسدازم هدای اجتمداعی             مسئولیت رقابت در حال افزایش، سازی، جهانی

 مطالعدات . (Bali et al. 2013: 158) پوشدی کنندد   چشدم  14000طی مانند ایزو مدیریت محی

دهندد.   ند و رفتار خریدشان را تغییدر مدی  ا محیط زیست نگران ةدرباردهد مشتریان  نشان می

این مطلب بدین معناست که بازاریابی برای خدمات و محروالت پایدار و معتبر اجتمداعی  

 ،2007در سال  ،سی بی در نظرخواهی بی (.Singh & Pandey 2012: 27)است  در حال رشد

 کننددگان  درصدد از مردر    20کشدور جهدان، معلدوم شدد      14سال در  بزرگ 14000میان 

درصد بندا بدر مالحظدات     28اند یا در فکر خرید آن هستند و  تری خریده خودروی کوچک

تازگی منتشر شده  هکه باند. نتایج تحقیقاتی  های سفر خود را تغییر داده محیطی برنامه زیست

محیطی سفر با هواپیما بیشتر با خودرو بده سدفر    زیست آثاردهد مردم با آگاهی از  نشان می

 ةفلسفهای اخیر مفهوم بازاریابی و کاربرد  در سالاز این رو . (150: 1388 )گرانت روند می

لدودگی  آر حاضدر  های عرد           زیرا مشخره در عرر حاضر مورد تردید قرار گرفته است.ن آ

مات و خدد  ،فقدر و گرسدنگی در جهدان    جمعیت، ةرشد فزایند کمبود منابع، محیط زیست،

هدای            خواسدته  هایی که به بهتدرین طریدم ممکدن    یا شرکتآ اجتماعی هستند. ةشد فراموش

و جامعده نیدز    هدا  آندر جهت حفظ منابع بلندمدت  کنند لزوماً میمین أتکنندگان را  مرر 

 .(66 :1385 )کاتلر اهند کرد؟عمم خو

 وکارشان ضدروری اسدت.   مسئولیت اجتماعی برای استراتژی کسب فروشان، برای خرده

 وجدود دارد،  کنندده  مردر   ةفزایندد  قدرت ةدرباروقتی نگرانی و بحث عمومی و سیاسی 
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هدای مسدئولیت             فروشدان بدرای یکرارچده کدردن فعالیدت      رسد کده خدرده   بدیهی به نظر می

فروشدی در   حجم خردهبا توجه به (. Jones & Comfort 2005: 20) کنند اقدامشان  تماعیاج

 ،کنندده  العمدم مردر    بدر عکد   ن آمحیطی و عواقب منفی  لودگی زیستآایران و ریسک 

 شخردیت  از ادراک نقش لحاظ با سبز بازاریابی به مخاطب العمم عک  تأثیر بررسی بیشتر 

 .ضروری است

 مباني نظری
 يابي سبزبازار

هایی است که برای ایجداد و تسدهیم مبدادالت بده      فعالیت همةبازاریابی سبز یا محیطی شامم 

نیازهدا و   یارضدا طوری که ایدن   ؛شود های بشری طراحی می منظور ارضای نیازها و خواسته

 :Simão & Lisboa 2017)بگذارد روی محیط زیست را مور و مخرب  آثارها حداقم  خواسته

مثبدت دارد   تدأثیر  یت بازاریابی سبز از آن روست کده بدر نیدات رفتداری مشدتریان      اهم. (186

(Chang et al. 2019:338 .)مفهدوم بازاریدابی سدبز را در     کنندد  مینظران تالش  برخی صاحب

قالب تعریف بازاریابی اجتمداعی بگنجانندد. امدا بازاریدابی سدبز خروصدیاتی دارد کده آن را        

تأکید بر پایداری فیزیکی فرایندد بازاریدابی و نیدز     کند: عی متمایز میآشکارا از بازاریابی اجتما

 تر دیدن روابط میدان اقترداد   گراتر و وابسته دیدگاهی کم  ةارا ،پذیرش مسئولیت اجتماعی آن

نگرش به محدیط زیسدت    ،به جای دیدگاه بلندمدتمی  دادیدگاه  ،اجتماع و محیط زیست و

های جهانی به  توجه به نگرانی ،بودن برای جامعه شتر از مفیدای دارای ارزش بی پدیده منزلةبه 

در کدم، بازاریدابی    .(123: 1386 و همکاران )سعادت خاص ةجامعیک م  مساجای توجه به 

پایدار است و در کنار مفاهیم دیگری چون بازاریدابی سدازگار    ةتوسعهای  سبز حاصم دغدغه

 ةرابطد دار تبیدین   و بازاریابی سبزتر عهدده  ،ایداربا محیط زیست، بازاریابی محیطی، بازاریابی پ

 سدبز  بازاریابی اساسی رکن سه .(Simão & Lisboa 2017:186)بین بازاریابی و پایداری است 

 دروندی  سدبز  بازاریدابی  ،تداکتیکی  سدبز  بازاریدابی  اسدتراتژیک،  سدبز  بازاریدابی  :از ندا عبارت

(Papadas et al. 2017:237).. 4بز همدان  بازاریدابی سد   ةمیختآP   د  )محردول  بازاریدابی سدنتی

ی را در سدنت  ةمیختد آست کده  ا بازاریابان این فرارویاما چالش  .ترفیع و توزیع( است د قیمت
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 ةنتیجد تواندد در   سدبز بدودن مدی   (. Singh & Pandey 2012: 28) دنگیربه کار ورانه آنوحالتی 

 ،شدوند  بدودن مدی   سدبز کده باعدث    ،فشدارهای بیروندی   فشارهای درونی یا بیرونی رخ دهدد. 

 در برابدر واکدنش   ، (Rpyne et al. 2011:1) کننددگان  ارضدای تقاضدای مردر     :ند ازا عبارت

افزایش آلودگی محدیط   ،دخالت روزافزون دولت، (31: 1385 همکاران فتحی و)اقدامات رقبا 

عوامم دروندی زیدادی وجدود دارندد کده بدر       همچنین  .(Singh & Pandey 2012: 24) زیست

ندد  ا عبدارت  ها آنترین  مهمهای سبز را به اجرا بگذارند که  آورند تا فعالیت ها فشار می شرکت

ایجاد موضدع   ،شرکتو اهدا  فلسفه  ،(Polonsky & Rosenberger 2001: 3)عامم هزینه  :از

مهمدی کده    ةنکت (.Singh & Pandey 2012: 25 ؛31: 1385همکاران  رقابتی در بازار )فتحی و

کمتدر بده محدیط     شدود  مدی  تالشزاریابی سبز این است که در باد کربه آن اشاره  بایددر انتها 

بدر  آدمدی  فعالیدت   تدأثیر  کده  کدرد  ای عمم  گونهه گاه نتوان ب شاید هیچ و برسدزیست آسیب 

در بازاریدابی سدبز کداهش     ضدمناً (.Polonsky & Rosenberger 2001: 2) محدیط صدفر باشدد   

 .(Chen & Chen 2018 )رد مرر  منابع بر بازیافت اولویت دا

 شخصیت

م قیاس بدا ارتبدا    که قاب کننده وجود دارد و مرر  (انسان یک منزلةبه )ارتباطی بین برند 

 ةدهند شخریت برند یکی از اجزای اصلی تشکیم .(Rajagopal 2006: 6) بین دو فرد است

یدک   مثابدة را به  «ترویر برند»است. از این رو محققان معموالً هویت برند و « هویت برند»

هویت برند  ةدهند که در آن شخریت برند یکی از اجزای اصلی تشکیم ،ساختار چندبعدی

 .(Geuens et al. 2009 :97) گیرند است، در نظر می

 رضايت مشتری

هدا   موفقیت در زمینةکننده  رضایت یا عدم رضایت مشتری عبارت است از قواوت مرر 

ده کردن انتظارات مشتری که عمم کردن طبم انتظدارات بده   کننده در برآور یا ناتوانی عرضه

)فیوی  انجامد عدم رضایت وی می بهرضایت مشتری و برآورده نساختن انتظارات مشتری 

 ؛یابدد  افدزایش مدی   شدود،  مدی  تأییدد که انتظارات  زمانی ،رضایت. (115: 1387همکاران و 
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یابد. رضایت بداالتر بده سدطو      ینشدن انتظارات افزایش مورده آبرکه نارضایتی با  درحالی

 .(Espejel et al.  2008:867 ) شود باالتری از وفاداری و قرد خرید منتج می

 اعتماد

های خداص   ویژگی ه سببب مثالً ،کننده یک مرر  درکه  باورهاستای از  اعتماد مجموعه

 Flavin & Guinaliu) یدد آ مدی وجدود  ه بد  ،یندده آدر  ،اورفتدار اجتمداعی    یدا  کنندده  مینأتد 

ورده آبدر کنندده را   انتظارات مردر   اینکه در زمینة احساس امنیت اعتماد برند .(2006:602

 .(Delgado-Ballester & Munuera-Aleman 2000: 1241) شود می سازی مفهوم  کردد هخوا

 نگرش

و  ،انگیزشدی، احساسدی، ادراکدی   ینددهای  افرنگرش عبارت است از سازماندهی بلندمدت 

های محیطی که فدرد در آن قدرار گرفتده اسدت. بدر همدین        به برخی جنبه توجه شناختی با

 در زمیندة هایی است کده وی   احساس و واکنش و تفکر ةشیواساس، نگرش یک فرد بیانگر 

 ،)هداوکینز  تلویزیدونی( دارد  ةبرنامد ردول یدا   مح یا محیط اطرا  خود )مثالً یک فروشگاه

 .(296، ص 1385

 قصد خريد

 کندد  بسیار نزدیک منعک  مدی  ةیندآکننده را در ترمیمات خرید  قرد خرید رفتار مرر 

  .Espejel et al ) خواهدد بخدرد(   چه محردول یدا برنددی را در فرصدت بعددی مدی       مثالً)

اغلب مقیاس قرد خرید جهت شناسایی احتماالت خرید کاالها در طول یدک   .(2008:869

 .(Hu 2010:305) گیرد زمانی معین مورد استفاده قرار می ةدور

 فرضیات و مدل مفهومي تحقیق ةتوسع

فرضدیات   ةدهند مطالعاتی در این تحقیم، شواهد پشتیبان و توسعه ةدامنبه جهت گستردگی 

 نمایش داده شده است. 1جدول در قالب  د به تفکیک هر فرضیه د تحقیم
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 فرضیات ةدهند . تحقیقات توسعه1 جدول

 تحقیق موضوع محقق سال متغیرها

ی سبز بازاریاب

شخریت  و

برند 

 فروشی خرده

2013 
لمبارت و 

 لو ی 

و  فروشی شخریت برند خردهمسئولیت اجتماعی شرکت بر  تأثیر 

 کننده العمم مرر  عک 

1389 
رموانیان و 

 همکاران

کنندگان  گیری خرید مرر  بازاریابی سبز بر فرایند ترمیم ةمیختآ تأثیر 

 مرر  شهر رشت( پ کمکنندگان خانگی الم مرر  موردی: ةمطالع)

2009 
برنگمن و 

 ویلمز
 کننده از منظر مرر عوامم شخریت فروشگاه 

 تبلیغات و شخریت برند بر قرد خرید تأثیر  گیری اندازه  راجاگوپال 2006

2001 
کارنا و 

 هانسون
 های بازاریابی          در برنامه  ها          مسئولیت اجتماعی شرکت

 .معنادار دارد تأثیر  یفروش خردهبرند شخصیت ادراک از بازاریابی سبز بر فرضیة پیشنهادی: 

بازاریابی سبز 

 رضایتو 

2014 
کوشواها و 

 کومار
 کنندگان صنعت چرم بازاریابی سبز بر رضایت مرر  تأثیر 

 کنندگان های بازاریابی سبز و رضایت مرر           شیوه راتمن 2013

2011 
ایگبازو و 

 ردف یزدانی
 کننده بازاریابی سبز بر ایمنی محیطی و رضایت مرر  تأثیر 

 دارد.معنادار  تأثیر  مخاطببازاریابی سبز بر رضایت : پیشنهادی ةفرضی

بازاریابی سبز 

 اعتمادو 

2014 
گانش و 

 همکاران

های سازمانی و           اعتماد و وفاداری: شیوه کنندگان، رفتار محیطی مرر 

 تحقیقاتبازتاب برخی از 

 چن و چانگ 2013
و  ،سبز ةشد ریسک درک سبز، ةشد کیفیت درک تأثیر  به سمت اعتماد سبز:

 رضایت

 دارد. معنادار تأثیر  مخاطببازاریابی سبز بر اعتماد : پیشنهادی ةفرضی

بازاریابی سبز 

 نگرشو 

1393 
صفری و 

 همکاران

)مورد  ان به برند شرکتبازاریابی سبز بر وفاداری مشتری ةمیختآعناصر  تأثیر 

 شرکت قند نقش جهان( مطالعه:

1393 
عیسایی و 

 باقری

و رایشی آکنندگان لوازم  بازاریابی سبز بر نگرش مرر  ةمیختآعناصر  تأثیر 

و بهداشتی شهر رایشی آکنندگان لوازم  مرر  موردی: ةمطالع) بهداشتی

 شیراز(

 دارد.معنادار  تأثیر  مخاطب بازاریابی سبز بر نگرش: پیشنهادی ةفرضی
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 فرضیات ةدهند . تحقیقات توسعه1 جدولادامۀ 
 تحقیق موضوع محقق سال متغیرها

بازاریابی سبز 

 و قرد خرید

2019 
چانگ و 
 همکاران

 بازاریابی سبز بر نیات رفتاری مشتریان تأثیر 

2019 
پاپاداس و 
 همکاران

 گرایش استراتژیک بازاریابی سبز بر مزیت رقابتی و عملکرد مالی تأثیر 

1393 
صفری و 
 همکاران

)مورد  ز بر وفاداری مشتریان به برند شرکتبازاریابی سب ةمیختآعناصر  تأثیر 
 شرکت قند نقش جهان( مطالعه:

1393 
فال  و 
 همکاران

 موردی: ةمطالع) کنندگان بازاریابی سبز بر قرد خرید مرر  ةمیختآ تأثیر 
 شرکت لبنی صالح در شهرستان بابم(

 د.دارمعنادار  تأثیر  مخاطببازاریابی سبز بر قصد خرید : پیشنهادی ةفرضی

شخریت برند 
فروشی  خرده

 و رضایت

2013 
لمبارت و 
 لو ی 

العمم  فروشی و عک  بازاریابی سبز بر شخریت برند خرده تأثیر 
 هکنند مرر 

2012 
لو ی  و 
 لمبارت

اصلی شخریت برند  ةنتیجدو  کننده و وفاداری: رضایت مرر 
 فروشی خرده

 دارد.معنادار  تأثیر  مخاطببر رضایت  فروشی شخصیت برند خردهادراک از : پیشنهادی ةفرضی

شخریت برند 
فروشی  خرده

 و اعتماد

2013 
لمبارت و 
 لو ی 

العمم  فروشی و عک  بازاریابی سبز بر شخریت برند خرده تأثیر 
 کننده مرر 

2012 
لو ی  و 
 لمبارت

اصلی شخریت برند  ةنتیجدو  کننده و وفاداری: رضایت مرر 
 یفروش خرده

 تبلیغات و شخریت برند بر قرد خرید تأثیر  گیری اندازه  وپالراجاگ 2006

 دارد.معنادار  تأثیر  مخاطبی بر اعتماد فروش خردهشخصیت برند ادراک از : پیشنهادی ةفرضی

شخریت برند 

ی فروش خرده
 و نگرش

2013 
لمبارت و 
 لو ی 

العمم  ی و عک فروش خردهبازاریابی سبز بر شخریت برند  تأثیر 
 کننده مرر 

2012 
لو ی  و 
 لمبارت

اصلی شخریت برند  ةنتیجدو  کننده و وفاداری: رضایت مرر 
 یفروش خرده

2011 
پرپلکین و 
 دیژانگ

 کننده شخریت برند و اعتماد مرر 

2004 
هلگسون و 

 سوفلن
 ای مفهومی از خودتجانسی و شخریت برند مقایسه

 دارد.معنادار  تأثیر  مخاطب نگرش ی بروشفر خردهشخصیت برند ادراک از : پیشنهادی ةفرضی
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 فرضیات ةدهند . تحقیقات توسعه1 جدولادامۀ 
 تحقیق موضوع محقق سال متغیرها

شخریت برند 
ی فروش خرده

 و قرد خرید

2013 
لمبارت و 
 لو ی 

العمم  ی و عک فروش خردهبازاریابی سبز بر شخریت برند  تأثیر 
 کننده مرر 

2012 
داس و 
 همکاران

 کننده ی بر مرر فروش خردهشخریت برند  تأثیر 

2011 
پرپلکین و 
 دیژانگ

 کننده برند و اعتماد مرر شخریت 

 زنت  2006
ش بر وفاداری به تأثیر ان و تحلیم کاربردش و فروش خردهشخریت برند 

 انفروش خرده

 دارد.معنادار  تأثیر  قصد خرید مخاطب ی برفروش خردهشخصیت برند ادراک از  :پیشنهادی ةفرضی

رضایت و 
 اعتماد

2013 
لمبارت و 
 لو ی 

العمم  ی و عک فروش خردهبر شخریت برند بازاریابی سبز  تأثیر 
 کننده مرر 

 ارتبا  خدمات ةتوسعگر اعتماد و تعهد به حفظ و  های متمایز و واسطه نقش آریر و ان گوال 2010

 دارد.معنادار  تأثیر او  اعتماد بر مخاطب رضایت: پیشنهادی ةفرضی

رضایت و 
 نگرش

2013 
لمبارت و 
 لو ی 

العمم  ی و عک فروش خردهبر شخریت برند بازاریابی سبز  تأثیر 
 کننده مرر 

 کنندگان نسبت به محروالت سازگار با محیط زیست نگرش مرر  هولتن 2012

1387 
 و نژاد احمدی

 حسینی

 ةویژو ارزش  ،اعتماد مشتری به نام تجاری رضایتمندی مشتری، تأثیر بررسی 

 بانک رفاه( :موردی ةلعمطا) نام تجاری در وفاداری رفتاری و نگرشی مشتری

 دارد.معنادار  تأثیر او نگرش  بر مخاطبرضایت : پیشنهادی ةفرضی

اعتماد و 
 نگرش

2013 
لمبارت و 
 لو ی 

العمم  ی و عک فروش خردهبازاریابی سبز بر شخریت برند  تأثیر 
 کننده مرر 

1387 
 و نژاد احمدی

 حسینی

 ةویژو ارزش  ،به نام تجاریاعتماد مشتری  رضایتمندی مشتری، تأثیر بررسی 

 بانک رفاه( :موردی ةمطالع) نام تجاری در وفاداری رفتاری و نگرشی مشتری

2009 
اکازاکی و 

 همکاران
 ها نگرش ةتوسعنقش اعتماد در  کنند؟: عمم می تلفن همراهچگونه تبلیغات 

 کننده رر تئوری ارتبا  در پژوهش م ةتوسع کنندگان و برندهایشان: مرر  فورنیر 1998

 دارد.معنادار  تأثیر  او نگرش بر مخاطباعتماد : پیشنهادی ةفرضی
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 فرضیات ةدهند . تحقیقات توسعه1 جدولادامۀ 
 تحقیق موضوع محقق سال متغیرها

اعتماد و قرد 

 خرید

2013 
لمبارت و 
 لو ی 

العمم  ی و عک فروش خردهبازاریابی سبز بر شخریت برند  تأثیر 
 کننده مرر 

2011 
استانالند و 
 همکاران

 کننده از عواقب مسئولیت اجتماعی شرکت درک مرر 

 دارد.معنادار  تأثیر  او قصد خرید بر مخاطب اعتماد: پیشنهادی ةیفرض

نگرش و قرد 
 خرید

2014 
گانش و 
 همکاران

های سازمانی و برخی           شیوه اعتماد و وفاداری: کنندگان، رفتار محیطی مرر 
 تحقیقات های از بازتاب

2013 
لمبارت و 
 لو ی 

العمم  ی و عک فروش ردهخبازاریابی سبز بر شخریت برند  تأثیر 
 کننده مرر 

2008 
اکینیک و 
 همکاران

 پذیری کننده برای خدمات مهمان یافته از عواقب رضایت مرر  مدل بسط

 دارد.معنادار  تأثیر او قصد خرید  بر نگرش مخاطب: پیشنهادی ةفرضی

 تحقیق موضوع محقق سال متغیرها

ی سبز بازاریاب
شخریت  و

برند 
 فروشی خرده

2013 
لمبارت و 
 لو ی 

و  فروشی شخریت برند خردهمسئولیت اجتماعی شرکت بر  تأثیر 
 کننده العمم مرر  عک 

1389 
رموانیان و 
 همکاران

کنندگان  گیری خرید مرر  بازاریابی سبز بر فرایند ترمیم ةمیختآ تأثیر 
 مرر  شهر رشت( پ کمکنندگان خانگی الم مرر  موردی: ةمطالع)

2009 
برنگمن و 

 ویلمز
 کننده از منظر مرر عوامم شخریت فروشگاه 

 تبلیغات و شخریت برند بر قرد خرید تأثیر  گیری اندازه  راجاگوپال 2006

2001 
کارنا و 
 هانسون

 های بازاریابی          در برنامه  ها          مسئولیت اجتماعی شرکت

 .معنادار دارد تأثیر  یفروش خردهبرند شخصیت ادراک از بازاریابی سبز بر فرضیة پیشنهادی: 

بازاریابی سبز 

 رضایتو 

2014 
کوشواها و 
 کومار

 کنندگان صنعت چرم بازاریابی سبز بر رضایت مرر  تأثیر 

 کنندگان های بازاریابی سبز و رضایت مرر           شیوه راتمن 2013

2011 
ایگبازو و 
 ردف یزدانی

 کننده بازاریابی سبز بر ایمنی محیطی و رضایت مرر  تأثیر 

 دارد.معنادار  تأثیر  مخاطببازاریابی سبز بر رضایت : پیشنهادی ةفرضی
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 فرضیات ةدهند . تحقیقات توسعه1 جدولادامۀ 
 تحقیق موضوع محقق سال متغیرها

بازاریابی سبز 
 اعتمادو 

2014 
گانش و 
 همکاران

های سازمانی و           اعتماد و وفاداری: شیوه کنندگان، رفتار محیطی مرر 
 تحقیقاتبازتاب برخی از 

 چن و چانگ 2013
و  ،سبز ةشد ریسک درک سبز، ةشد کیفیت درک تأثیر  به سمت اعتماد سبز:

 رضایت

 دارد. معنادار تأثیر  مخاطببازاریابی سبز بر اعتماد : پیشنهادی ةفرضی

بازاریابی سبز 
 نگرشو 

1393 
صفری و 
 همکاران

 ان به برند شرکتبازاریابی سبز بر وفاداری مشتری ةمیختآعناصر  تأثیر 
 شرکت قند نقش جهان( )مورد مطالعه:

1393 
عیسایی و 
 باقری

رایشی آکنندگان لوازم  بازاریابی سبز بر نگرش مرر  ةمیختآعناصر  تأثیر 
و بهداشتی شهر رایشی آکنندگان لوازم  مرر  موردی: ةمطالع) و بهداشتی

 شیراز(

 دارد.معنادار  تأثیر  مخاطب بازاریابی سبز بر نگرش: پیشنهادی ةفرضی

بازاریابی سبز 
 و قرد خرید

2019 
چانگ و 
 همکاران

 بازاریابی سبز بر نیات رفتاری مشتریان تأثیر 

2019 
پاپاداس و 
 همکاران

 گرایش استراتژیک بازاریابی سبز بر مزیت رقابتی و عملکرد مالی تأثیر 

1393 
صفری و 
 همکاران

 ز بر وفاداری مشتریان به برند شرکتبازاریابی سب ةمیختآعناصر  تأثیر 
 شرکت قند نقش جهان( )مورد مطالعه:

1393 
فال  و 
 همکاران

 موردی: ةمطالع) کنندگان بازاریابی سبز بر قرد خرید مرر  ةمیختآ تأثیر 
 شرکت لبنی صالح در شهرستان بابم(

 د.دارمعنادار  تأثیر  مخاطببازاریابی سبز بر قصد خرید : پیشنهادی ةفرضی
شخریت 
برند 
فروشی  خرده

 و رضایت

2013 
لمبارت و 
 لو ی 

العمم  فروشی و عک  بازاریابی سبز بر شخریت برند خرده تأثیر 
 هکنند مرر 

2012 
لو ی  و 
 لمبارت

اصلی شخریت برند  ةنتیجدو  کننده و وفاداری: رضایت مرر 
 فروشی خرده

 دارد.معنادار  تأثیر  مخاطببر رضایت  فروشی شخصیت برند خردهادراک از : پیشنهادی ةفرضی

شخریت 
برند 
فروشی  خرده

 و اعتماد

2013 
لمبارت و 
 لو ی 

العمم  فروشی و عک  بازاریابی سبز بر شخریت برند خرده تأثیر 
 کننده مرر 

2012 
لو ی  و 
 لمبارت

اصلی شخریت برند  ةنتیجدو  کننده و وفاداری: رضایت مرر 
 یفروش خرده

 تبلیغات و شخریت برند بر قرد خرید تأثیر  گیری اندازه  وپالراجاگ 2006

 دارد.معنادار  تأثیر  مخاطبی بر اعتماد فروش خردهشخصیت برند ادراک از : پیشنهادی ةفرضی
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شخریت 
برند 
ی فروش خرده

 و نگرش

2013 
لمبارت و 
 لو ی 

العمم  ی و عک فروش خردهبازاریابی سبز بر شخریت برند  تأثیر 
 کننده مرر 

2012 
لو ی  و 
 لمبارت

اصلی شخریت برند  ةنتیجدو  کننده و وفاداری: رضایت مرر 
 یفروش خرده

2011 
پرپلکین و 
 دیژانگ

 کننده شخریت برند و اعتماد مرر 

2004 
هلگسون و 
 سوفلن

 ای مفهومی از خودتجانسی و شخریت برند مقایسه

 دارد.معنادار  تأثیر  مخاطب نگرش ی بروشفر خردهشخصیت برند ادراک از : پیشنهادی ةفرضی

شخریت 
برند 
ی فروش خرده

 و قرد خرید

2013 
لمبارت و 
 لو ی 

العمم  ی و عک فروش خردهبازاریابی سبز بر شخریت برند  تأثیر 
 کننده مرر 

2012 
داس و 
 همکاران

 کننده ی بر مرر فروش خردهشخریت برند  تأثیر 

2011 
پرپلکین و 
 دیژانگ

 کننده برند و اعتماد مرر شخریت 

 زنت  2006
ش بر وفاداری به تأثیر ان و تحلیم کاربردش و فروش خردهشخریت برند 

 انفروش خرده

 دارد.معنادار  تأثیر  قصد خرید مخاطب ی برفروش خردهشخصیت برند ادراک از  :پیشنهادی ةفرضی

رضایت و 
 اعتماد

2013 
لمبارت و 
 لو ی 

العمم  ی و عک فروش خردهبر شخریت برند بازاریابی سبز  تأثیر 
 کننده مرر 

2010 
آریر و ان 
 گوال

ارتبا   ةتوسعگر اعتماد و تعهد به حفظ و  های متمایز و واسطه نقش
 خدمات

 دارد.معنادار  تأثیر او  اعتماد بر مخاطب رضایت: پیشنهادی ةفرضی

رضایت و 
 نگرش

2013 
لمبارت و 
 لو ی 

العمم  ی و عک فروش خردهبر شخریت برند بازاریابی سبز  تأثیر 
 کننده مرر 

 کنندگان نسبت به محروالت سازگار با محیط زیست نگرش مرر  هولتن 2012

1387 
 و نژاد احمدی
 حسینی

و ارزش  ،اعتماد مشتری به نام تجاری رضایتمندی مشتری، تأثیر بررسی 
 :موردی ةلعمطا) نام تجاری در وفاداری رفتاری و نگرشی مشتری ةویژ

 بانک رفاه(

 دارد.معنادار  تأثیر او نگرش  بر مخاطبرضایت : پیشنهادی ةفرضی
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 فرضیات ةدهند . تحقیقات توسعه1 جدولادامۀ 
 تحقیق موضوع محقق سال متغیرها

اعتماد و 
 نگرش

2013 
لمبارت و 
 لو ی 

العمم  ی و عک فروش خردهبازاریابی سبز بر شخریت برند  تأثیر 
 کننده مرر 

1387 
 و نژاد احمدی
 حسینی

و ارزش  ،به نام تجاریاعتماد مشتری  رضایتمندی مشتری، تأثیر بررسی 
 :موردی ةمطالع) نام تجاری در وفاداری رفتاری و نگرشی مشتری ةویژ

 بانک رفاه(

2009 
اکازاکی و 
 همکاران

 ةتوسعنقش اعتماد در  کنند؟: عمم می تلفن همراهچگونه تبلیغات 
 ها نگرش

 فورنیر 1998
تئوری ارتبا  در پژوهش  ةتوسع کنندگان و برندهایشان: مرر 

 کننده رر م

 دارد.معنادار  تأثیر  او نگرش بر مخاطباعتماد : پیشنهادی ةفرضی

اعتماد و قرد 
 خرید

2013 
لمبارت و 
 لو ی 

العمم  ی و عک فروش خردهبازاریابی سبز بر شخریت برند  تأثیر 
 کننده مرر 

2011 
استانالند و 
 همکاران

 کننده از عواقب مسئولیت اجتماعی شرکت درک مرر 

 دارد.معنادار  تأثیر  او قصد خرید بر مخاطب اعتماد: پیشنهادی ةیفرض

نگرش و 
 قرد خرید

2014 
گانش و 
 همکاران

های سازمانی و           شیوه اعتماد و وفاداری: کنندگان، رفتار محیطی مرر 
 تحقیقات های برخی از بازتاب

2013 
لمبارت و 
 لو ی 

العمم  ی و عک فروش ردهخبازاریابی سبز بر شخریت برند  تأثیر 
 کننده مرر 

2008 
اکینیک و 
 همکاران

 پذیری کننده برای خدمات مهمان یافته از عواقب رضایت مرر  مدل بسط

 دارد.معنادار  تأثیر او قصد خرید  بر نگرش مخاطب: پیشنهادی ةفرضی

 

 است. قابم طر  و پیشنهاد 1نمودار  مدل مفهومیفرضیات فوق در قالب 

 شناسي پژوهش روش

وری اطالعات آ جهت جمع. است همبستگی توصیفی از نظر روش تحلیم، ،پژوهش حاضر

 د مشخرات فدردی پاسدخگویان  دربارة  ،پرسشنامه از پرسشنامه استفاده شد. در قسمت اول

 .شدد ال ؤس د استارخرید از هایرر تعداد دفعات ،مدرک تحریلیخرین آ سن، نظیر جنسیت،
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کده در   منظور سنجش متغیرهای اصلی پژوهش در نظر گرفته شدنده قسمت بعد باالت ؤس

 .این قسمت از منابع مختلف استفاده شد

 

 

 مدل مفهومی تحقیق. 1نمودار 

 تحقیق ۀپرسشنام. منابع 2جدول 

Singh & Pandey 2012 چن ؛ 2007رک  و بامن  ؛2001؛ پولونسکی و روزنبرگر 

امیرشاهی و ؛ 1389همکاران رموانیان و ؛ 2011همکاران کر  و ؛ 2010و چای 

؛ 1391 منیری؛ 1385 همکارانفتحی و ؛ 1391 رعنایی و یاری ؛1392 همکاران

1387 گرانت  

محرول 

 سبز

بازاریابی 

 سبز

لی و الوسون  ؛1391 منیری؛ 1391 رعنایی و یاری؛ 1389 همکارانرموانیان و 

2010 
 قیمت سبز

Singh & Pandey 2012 1391 رعنایی و یاری؛ 1386 و همکاران سعادت؛   توزیع سبز 

هالتمن و لئونیداس  ؛1386 و همکاران سعادت؛ 1387 گرانت؛ 1391 رعنایی و یاری

Singh & Pandey 2012 ؛1999منون و همکاران  ؛2010 رهبر و  ؛ 2004؛ چان 

2008؛ کاک  2009دنی ؛ ایوانز و 2011عبدالوحید   

 ترفیع سبز

2013ت و لو ی  لمبار  
 ،نگرش، اعتماد، رضایت

برند شخریت ادراک از  

1392 همکارانمیرابراهیمی و   قرد خرید 

ادراک از  بازاریابی سبز

شخریت برند 

 فروشی خرده

 
�     

 

     

 

       

 

 

         

 
 

العمم مخاطب عک   
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 تاداناسد و  نفر از خبرگان 10یت ؤرپرسشنامه پ  از تدوین به  برای افزایش اعتبار درونی،

 پرسشدنامه  کلدی  سداختار  واالت ؤسد در خروص ابعداد و   ها آن های دیدگاهرسید و  بازاریابی

برای سنجش پایایی پرسشنامه،  .گرفت قرار استفاده مورد پرسشنامه اصال  در وشد  وریآ معج

مورد  ةجامعپرسشنامه در  30بدین صورت که ابتدا تعداد  ؛آزمون انجام گرفت یک مرحله پیش

ضدریب   ،SPSSافدزار   ها، با استفاده از نرم و پ  از وارد کردن دادهد شآوری  نظر توزیع و جمع

ی در آمدار  ةجامعد بود.  7/0 متغیرها بیشتر از ةهمکه برای  به دست آمد)آلفای کرونباخ(  پایایی

های بازاریابی  که در معرض و مخاطب فعالیتبودند مشتریان فروشگاه هایرراستار  این پژوهش

طبدم   .شدد  انتخاب مخاطبانروش ترادفی ساده از بین  با. نمونه بودند سبز شرکت قرار گرفته

در این تحقیم پرسشنامه باید توزیع شود.  384 دودای با حجم نامح ن برای جامعهجدول مورگا

 آوری شد. جمعکامم  ةپرسشنام 458 وپرسشنامه توزیع  500 تعداد

 های پژوهش يافته

ه شدد.  معادالت ساختاری استفادسازی  مدلها از  وتحلیم داده ها و تجزیه برای آزمون فرضیه

 شدش مدل تحقیم، در مجموع، شدامم   کار گرفته شد.  به AMOS22 افزار به این منظور، نرم

قردد   ،نگرش اعتماد، رضایت، ،یفروش خردهشخریت برند ادراک از  بازاریابی سبز،سازه )

 تحقیم ایجاد شد. ة( است که با توجه به پیشینخرید

نمدایی،   سازی معادالت ساختاری سه روش معمدول وجدود دارد: حدداکثر درسدت     در مدل

حم با بهترین بدرازش   حداقم مربعات غیروزنی. هر رویکرد یک راه ،یافته بعات تعمیمحداقم مر

در ایدن   (.124 ، ص1388کندد )شدوماخر و لدومک ،     را برآورد و برازش مدل را ارزیابی مدی 

نمایی  برای استفاده از روش حداکثر درست .شداستفاده  نمایی حداکثر درستپژوهش از روش 

یدا بدا    ،هایی باشدند: توزیدع نرمدال داشدته باشدند، پیوسدته باشدند        شر  شها دارای پی باید داده

گیری میزان چولگی و کشدیدگی   در این پژوهش با اندازه گیری شوند. های پیوسته اندازه مقیاس

و چولگی بدین   7های نرمال کشیدگی کمتر از  برای داده. شدها بررسی  شر  اول در مورد داده

 -1 یدتم آ) 021/0 ةفاصدل هدا در   ضریب چدولگی داده این تحقیم  در. شود می پیشنهاد -3+ و 3

 -1 یدتم آ) -648/0 ةفاصدل هدا در   رضایت( و میزان کشیدگی داده -2 یتمآ) -348/0نگرش( و 
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 دهد را نشان میها  که نرمال بودن داده استاعتماد(  -3 )ایتم 300/1فروشی( و  شخریت خرده

 در ابدزار تحقیدم، شدر  دوم محقدم شدد.      ،تکارگیری طیدف لیکدر   با به همچنین .(3 )جدول

 .شداستفاده  نمایی حداکثر درستبنابراین، با تحقم این دو شر ، در این پژوهش از روش 

 ها . بررسی نرمال بودن داده3 جدول

 متغیر میانگین انحراف استاندارد کشیدگی چولگی

 بازاریابی سبز   

346/0-  941/0-  283/1  24/3  محرول سبز 
242/0-  053/1-  28/1  91/2  قیمت سبز 
226/0-  125/1-  30/1  08/3  توزیع سبز 
002/0  045/1-  30/1  2/3  ترفیع سبز 

فروشی خرده برند شخریتادراک از    

383/0-  708/0-  160/1  14/3  سازگاری 
220/0-  935/0-  20/1  19/3  فریبندگی 
336/0-  852/0-  186/1  41/3  آفرینندگی 
425/0-  648/0-  163/1  46/3 شناسی وظیفه   

 رضایت   

353/0-  891/0-  247/1  29/3 1 یتمآ   
348/0-  948/0-  260/1  33/3 2 یتمآ   

344/0-  763/0-  184/1  36/3 3 یتمآ   

 اعتماد    

252/0-  094/1-  348/1  18/3 1 یتمآ   

133/0-  261/1-  390/1  16/3 2 یتمآ   
066/0-  300/1-  389/1  16/3 3 یتمآ   
193/0-  211/1-  398/1  19/3 4 یتمآ   

 نگرش    

021/0  143/1-  315/1  00/3 1 یتمآ   
027/-  195/1-  329/1  05/3 2 یتمآ   

 قرد خرید    

344/0-  865/0-  184/1  35/3 1 یتمآ   
309/0-  916/0-  197/1  29/3 2 یتمآ   
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انحدرا  معیدار و ضدریب     و مقدادیر دورافتداده ممکدن اسدت میدانگین     از سوی دیگر، 

حدذ  یدا تعددیم     یاتبیین  ها آنبنابراین، الزم است که  .قرار دهند همبستگی را تحت تأثیر

هدای دورافتداده اسدت )شدوماخر و      ماهالونوبی  روشی برای وارسی داده د دی ةآمارشوند. 

دارد یددک مددورد دورافتدداده داده یددا  ( بیددان مددی2010) 1بددایرن(. 44د   43: 1388لددومک  

آن با بقیده بسدیار متفداوت باشدد. در     لونوبی  ماها د دی ةآمارهاست که  ای از داده مجموعه

 ةآمدار باشد و حاصم تقسیم  05/0تر از  بزرگ p2یا  p1های دورافتاده، چنانچه  سنجش داده

 کمتر از عددد  100حجم بیشتر از  ابهایی  آزادی دی برای نمونه ةدرجماهانولوبی  بر  د دی

 همدة ه برای آمارر این پژوهش این د دورافتاده است. ةدادبه دست آید، آن داده یک  4یا  3

هدا تدأثیر    های کلدی داده  ای که بر ویژگی دورافتاده ةها بررسی شد و نتایج نشان داد داد داده

 بگذارد وجود ندارد.

 سازی معادالت ساختاری مدل

 هدا  آنسازی معادالت ساختاری، ابتدا تحلیم عامم تأییدی برای متغیرهدا و ابعداد    برای مدل

ی آمدار  ةجامعد گیری ارزیابی و پ  از آن برازش مددل در   سر ، مدل اندازهانجام گرفت.  

 .بررسی شد

 تحلیل عامل تأيیدی

متغیرهدایی   ةهم، تحلیم عامم تأییدی به صورت مجزا برای گیری اندازهقبم از ارزیابی مدل 

ای بارهد مقددار   در نظر گرفته شده بود انجام شدد.  ها آنگیری  برای اندازهیتم آ 3که بیش از 

. همچندین،  داشدت هدا   شدان از اعتبدار خدوب داده   ن هسدتند  5/0عاملی که همگی بدیش از  

کای اسکو ر هنجارشدده   و نیز GFI ،CFI ،IFI، RMSEA از جمله  مهم برازش های شاخص

شخریت ادراک از ، بعد 4تیجه مدل بازاریابی سبز با در ن .قرار دارند قبول قابم ةمحدوددر 

بدرای رعایدت محددودیت تعدداد      شدود.  بدرازش مدی  و اعتماد  ،بعد 4ی با فروش خردهبرند 

 شود. می صفحات مقاله از ذکر نتایج تحلیم عاملی به شکم تفریلی خودداری

                                                                                                                                            
1. Byrne 
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 گیری تحقیق ارزيابي مدل اندازه

گیدری   بده منظدور ارزیدابی مددل انددازه      طراحی شد. 2نمودار گیری به صورت  مدل اندازه

 طی شد: یمراحل

ها از طریم چولگی و کشدیدگی   ارزیابی نرمال بودن داده ها: داده بودنارزیابی نرمال ـ 

 ند.ا  ها دارای توزیع نرمال شد داده معلومکه  صورت گرفت

گیری( بده دو روش   گیری )اعتبار مقیاس اندازه مدل اندازه یاعتبار اجزا اعتبارسنجی:ـ 

 بررسی شد:

 بررسی شد: گونه اینکه  الف( اعتبار همگرا

( بارهای عاملی که حداقم برابدر بدا   2006) شو همکاران 1هیرهای  یافته طبمی: بار عامل

متغیدر   845/0تدا   500/0بارهای عاملی در این مدل بین  دهند. باشند اعتبار را نشان می 5/0

 (.4)جدول  شتندداقابم قبول قرار  ةمحدودکه همگی در  بود

صدورتی کده ایدن شداخص      ( در2006) شهیر و همکداران های  یافتهطبم : CRشاخص 

 CRقابم قبول است. شاخص  7/0تا  6/0باشد اعتبار سازه خوب است و بین  7/0باالتر از 

اعتبار قابدم قبدول و    ةدهند به دست آمد که نشان 999/0تا  600/0برای متغیرهای مدل بین 

 (.4)جدول  خوب است

پنهدان وجدود دارد،   تشخیری: به دلیم اینکه در این مدل بیش از یک متغیدر   ب( اعتبار

مبستگی بدین متغیرهدا   ه (، اگر2010بایرن )های  یافتهاعتبار تشخیری نیز بررسی شد. طبم 

گیدری اسدت. در ایدن تحقیدم      اعتبار تشخیردی ابدزار انددازه    ةدهند نشانباشد  9/0کمتر از 

ی هدا دارا  ، سدازه بندابراین  .استکه قابم قبول بود  9/0متر از ها ک سازه همةهمبستگی میان 

 .(5)جدول  ندا اعتبار تشخیری

 

                                                                                                                                            
1. Hair 
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 گیری تحقیق . مدل اندازه2 نمودار
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 بررسی اعتبار همگرای متغیره .4 جدول
TOL VIF CR سازه  بار عاملي 

877/0 140/1  877/0  
 برن  شخصیتادراک از 

 فروشی خرد 

  سازگاری 817/0    

  فریبن گی 501/0   
  رینن گیفآ 572/0   
  شناسی وظیفه 805/0   
 رضایت  620/0 045/1 957/0

  1یتم آ 654/0   
  2یتم آ 722/0   

  3یتم آ 635/0   

 اعتماد   600/0 105/1 905/0

  1یتم آ 529/0   

  2یتم آ 607/0   
  3یتم آ 536/0   
  4یتم آ 600/0   
 نگرش   999/0 105/1 905/0
  1یتم آ 845/0   
  2یتم آ 824/0   
 قص  خری    999/0 220/1 820/0
  1یتم آ 619/0   
  2یتم آ 813/0   

 بازاریابی سبز   601/0  

  محصول سبز /613   

  قیمت سبز 575/0   
  توزیع سبز 580/0   
  ترفیع سبز 500/0   

 ها همبستگی بین سازه. 5 جدول
  5 4 3 2 1 سازه

      1 بازاریابی سبز .1
     1 119/0 شخریت .2
    1 193/0 100/0 . رضایت3
   1 237/0 147/0 112/0 اعتماد .4
  1 252/0 117/0 163/0 155/0 . نگرش5
 1  360/0 061/0 436/0 195/0 . قرد خرید6
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اسدت   9/0از  تر پایین ها به دلیم اینکه همبستگی بین سازه :خطی چندگانه بررسی همـ 

ها از طریم خروجی آموس دریافت نشد،  و هیچ پیام خطایی مبنی بر همبستگی خطی سازه

در مدورد   TOLو   VIFهمبستگی خطی وجود ندارد. برای اطمینان از این ادعا، دو شاخص

یدا   ≤VIF 4( چنانچده  2006) شهمکداران  طبدم نظدر هیدر و   . تک متغیرها بررسی شدد  تک

3/0>TOL همدة در هدا   داده، 4جدول . با توجه به دهد را نشان میندگانه خطی چ وجود هم 

 یک مشاهده نشد. خطی در هیچ قابم قبول قرار دارند و هم ةمحدودمتغیرها در 

دهدد.   گیدری را نشدان مدی    های بدرازش مددل انددازه    شاخص 6جدول  برازش مدل:ـ 

ها برازش مددل   اخصاما سایر ش یست.ن شود، کای اسکو ر معنادار اهده میطور که مش همان

 کنند. را تأیید می

 گیری های برازش مدل اندازه شاخص. 6جدول 

 NPAR CMIN DF P CMIN/DF RMR GFI مدل

 926/0 072/0 479/2 0./0 137 667/339 53 تحقیم مدل

 1 0   0 0 190 اشباع مدل

 628/0 628/0 525/12 0 171 747/2141 19 مستقم مدل

 AGFI مدل
NFI 

Delta1 

RFI 

rho1 

IFI 

Delta2 

TLI 

rho2 
CFI RMSEA 

 057/0 897/0 872/0 900/0 802/0 841/0 897/0 تحقیم مدل

  1  1  1  اشباع مدل

 159/0 0 0 0 0 0 587/0 مستقم مدل

 وتحلیل مدل ساختاری تجزيه

و از ایدن طریدم    شدد ها بررسی  در بررسی مدل ساختاری، با تحلیم مسیر، روابط بین سازه

 3نمدودار  مدل ساختاری و ضدرایب مسدیر در    ای تحقیم مورد آزمون قرار گرفت.ه فرضیه

 نشان داده شده است.
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 مدل ساختاری تحقیق .3نمودار 

 ةسداز را در  تدأثیر  بیشدترین   61/0بازاریابی سبز با بار عاملی  1یتم آ، نمودارتوجه به  با

برندد  شخریت ادراک از  ةسازدر ( 82/0)با بار عاملی  1یتم آبازاریابی سبز دارد. همچنین، 

( در 61/0)با بار عداملی   2 یتمآرضایت،  ةساز( در 61/0)با بار عاملی  2یتم آفروشی،  خرده

را دارد و در نهایدت   تأثیر نگرش بیشترین  ةساز( در 86/0)با بار عاملی  1یتم آاعتماد،  ةساز

با تحلیم مسیر، مدل خرید دارد. قرد  ةسازرا در  تأثیر ( بیشترین 81/0)با بار عاملی  2یتم آ

اند  چین نشان داده شده هایی که به صورت خط نهایی شد. فلش 4نمودار تحقیم به صورت 

این داری امعنبین متغیرها و  آثار 7در جدول  دهند که معنادار نیستند. مسیرهایی را نشان می

 نشان داده شده است. آثار
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 مدل تحقیق. 4 نمودار

 کل متغیرها در مدل ساختاری آثارغیرمستقیم و  و مستقیم آثار .7 جدول

 نتیجه اثر کل اثر غیرمستقیم اثر مستقیم متغیر وابسته  متغیر مستقل

 فرضیه تأیید 119/0*  119/0* شخریت  بازاریابی سبز

 154/0* 041/0 114/0 نگرش  بازاریابی سبز
 تأییدعدم 

 فرضیه

 106/0 031/0 075/0 اعتماد  بازاریابی سبز
 تأیید عدم

 فرضیه

 103/0** 021/0 082/0 رضایت  بازاریابی سبز
 تأیید عدم

 فرضیه

 194/0** 100/0* 094/0 قرد خرید  بازاریابی سبز
 تأیید عدم

 فرضیه

 147/0* 035/0 112/0 نگرش  شخریت
 تأیید عدم

 فرضیه

 فرضیه تأیید 135/0 035/0 100/0* اعتماد  شخریت

  177/0** رضایت  شخریت
 فرضیه تأیید 177/0**
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 کل متغیرها در مدل ساختاری آثارغیرمستقیم و  و مستقیم آثار .7 جدولدامۀ ا

 نتیجه اثر کل اثر غیرمستقیم اثر مستقیم متغیر وابسته  متغیر مستقل

 فرضیه تأیید 418/0** 062/0* 356/0** قرد خرید  شخریت

 فرضیه تأیید 200/0*  200/0* اعتماد  رضایت

 074/0 043/0* 031/0 نگرش  رضایت
 تأیید عدم

 فرضیه

 فرضیه تأیید 063/0 063/0  قرد خرید  رضایت

  216/0** نگرش  اعتماد
 فرضیه أییدت 216/0**

 فرضیه تأیید 283/0** 043/0* 240/0** قرد خرید  اعتماد

  200/0* قرد خرید  نگرش
 فرضیه تأیید 200/0*

 p<05/0داری در سطح امعن*

 p<01/0در سطح داری امعن **
    

 و نتیجه بحث

. این نتیجده بدا   شد تأیید یشفرو خردهشخریت برند ادراک از تأثیر بازاریابی سبز بر  ةفرضی

تأثیر بازاریابی سبز بدر   ةفرضی است. مشابه (2006) راجاگوپالهای حاصم از پژوهش  یافته

 کومدار و  هاکوشدوا های حاصدم از پدژوهش    این نتیجه با یافته .نشد تأییدمخاطب رضایت 

یر مثبدت  کننده تأث که نشان دادند بازاریابی سبز بر رضایت مرر  (2013) نراتمو  (2014)

ایدن نتیجده بدا    . نشدد  تأییدبازاریابی سبز بر اعتماد  تأثیر  ةفرضی معنادار دارد متفاوت است.

کده بده    (2014) شهمکداران و گانش  و (2013) چن و چانگهای حاصم از پژوهش  یافته

 ةفرضدی  کننده پی بردند متفاوت اسدت.  دار بازاریابی سبز بر اعتماد مرر امعنمثبت و  تأثیر 

صدفری و  هدای            ایدن نتیجده بدا یافتده    . نشدد  تأییدد  مخاطدب بازاریابی سبز بر نگدرش  تأثیر 

دار بازاریابی سبز بر امعنمثبت و  تأثیر که به  (1393) عیسایی و باقری ( و1393) شهمکاران

بازاریدابی سدبز بدر قردد خریدد       تأثیر  ةفرضی کننده پی بردند متفاوت است. مرر نگرش 

عیسدایی و   ( و1363) شهمکداران صدفری و  این یافته با نتایج پژوهش . نشد تأییدمخاطب 

مثبت و معنادار بازاریابی سبز بدر   ةرابط( که به 1393) شهمکارانفال  و و  (1393) باقری

 بدر رضدایت،   بازاریابی سبزمستقیم  تأثیر  تأییدعدم  متفاوت است. قرد خرید اشاره کردند

 مثبدت دارد  تدأثیر   یفروشد  خردهشخریت برند بر  که درحالی و قرد خرید ،نگرش اعتماد،
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مسدا م محدیط    ازگاه آتا حدودی  های بازاریابی سبز فعالیتمخاطبان که ست ا نآحاکی از 

اما تعهدد کدافی    .کنند مثبت تلقی می یفروش خردهشخریت برند در را  نآو هستند زیست 

همچنین  سازی کافی باشد. موزش و فرهنگآسبب فقدان تواند به  این عدم تعهد می .ندارند

در  مخاطدب علدت ابهدام   ه تواندد بد   مدی مخاطدب  العمدم   بازاریابی سبز بر عک  تأثیر عدم 

یی الزم را آکارباور کنند محرول  بایدکنندگان  مرر  کیفیت محرول سبز باشد.خروص 

. کنندد  پوشدی نمدی   محیط زیست، چشدم  خاطربه  ،کنندگان از کیفیت محرول . مرر دارد

بدرای   ایدن و  اسدت در سدطم زبالده   جایشان  ند احتماالًنک که کار نمی یمحروالت ،عالوه هب

 مخاطدب العمم  عک عدم ارتبا  بازاریابی سبز و  دیگر آنکه .ط زیست مطلوب نیستمحی

قیمت محرول دارد و محرول غیرسدبز را   ةدربارکه مشتری  باشدبه علت باوری تواند  می

 مخاطدب رضدایت   بدر  یفروشد  خردهشخریت برند  ک ازادرا تأثیر ةفرضیداند.  تر می ارزان

باشدد،  مثبدت   فدروش  خدرده از شخریت  مخاطبتأیید شد. به عبارت دیگر، چنانچه درک 

 اندد کده   بر آن (1391) همکارانشفروشی بهبود خواهد یافت. عزیزی و  از خرده اورضایت 

شدوند و   مدی  انسدانی قا دم   ةجنبد  هدا  آنمشتریان اغلب با دادن شخریت به برنددها بدرای   

 ةنتیجد کنندد.   یابی این ادراکات را ایجاد یا تقویت مدی  بازاریابان اکثر اوقات به کمک جایگاه

است که بده   (2013و  2012)و لویی   لمبارتحاصم از پژوهش  ةیافتاین فرضیه مشابه با 

 تدأثیر  ةفرضدی  کننده پی بردندد.  رضایت مرر  با یفروش خردهشخریت برند ارتبا  مثبت 

شد. یعنی نتایج نشدان داد بدا    تأیید مخاطببر اعتماد  یفروش خردهشخریت برند  ک ازادرا

فروشدی افدزایش    اعتمداد او بده خدرده    یفروش خردهشخریت برند  ادراک مخاطب از بهبود

شماری برای برندهای مثبت و قدوی   محققان مزایای بی (2006) گوپالراجا از منظر یابد. می

 سدطح اعتمداد و وفداداری   و  ،مردر   ،تدرجیح  مطلدوب  یک شخریت برند مطر  کردند.

و  لدویی   کندد.  دهد و مبنایی برای متمایزسازی محردول ایجداد مدی    را افزایش می مشتری

 ،محبوبیت وجدان، اصالت،) فروشی شخریت خرده ابعاد برخی مثبت تأثیر  (2012) لمبارت

 داشدتند  2013در سدال  در تحقیقی که  ها آنهمچنین  .کشف کردندبر اعتماد را  (سازگاری

بر اعتماد را بررسی کردند و به ارتبا  مسدتقیم و معندادار    یفروش خردهشخریت برند  تأثیر 
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برندد   به مخاطبنگرش  بر یفروش خردهشخریت برند  ادراک از تأثیر ةفرضی پی بردند.ن آ

و  (2004) سدوفلن هلگسدون و   تحقیدم  ةنتیجبا  متفاوتاین نتیجه  .نشد تأییدفروشی  خرده

شخردیت  مستقیم و معنادار برخی ابعداد   تأثیر که  است (2013و  2012) و لویی  لمبارت

 شخریتادراک از  تأثیر  ةفرضیکنندگان را نشان دادند.  بر نگرش مرر  یفروش خردهبرند 

تدوان گفدت بهبدود     شد و بنابراین می تأیید فروشی بر قرد خرید از خرده فروشی خرده برند

فروشی تأثیر معندادار   در باور مشتری بر قرد خرید او از خرده یروشف خردهشخریت برند 

یج نتدا بده   (2013) و لدویی   لمبدارت  ( و2006) زنت  و (2012) شهمکارانداس و  دارد.

قردد خریدد    فروشدی بهبدود یابدد،    چنانچده شخردیت خدرده    یعندی،  مشابه دست یافتندد. 

 برندد  اعتمداد بده   یر رضدایت بدر  تدأث  ةفرضی فروشی باال خواهد رفت. کننده از خرده مرر 

( 2010ال )آریر و ان گوو ( 2000) مونرا و دلگادو ةیافتاین نتیجه با شد.  تأیید فروشی خرده

بدر   چون ایدن رضدایت   .وردآ می وجوده اعتماد را ب رضایت کلی ،ها آناز نظر  مشابه است.

 ی مشدتریان خرد سدایش ش آو مراقبت برند از عالقده و  اتش تعهد دادن ثبات برند در انجام

ایدن  . نشد تأییدفروشی  خردهبرند بر نگرش او به  مخاطبرضایت  تأثیر  ةفرضی اشاره دارد.

 و حسدینی نژاد  احمدیو  (2013) و لویی  لمبارت ( و2012) لتنوهپژوهش  ةیافتنتیجه با 

مسدتقیم و   تدأثیر  کننده بدر نگدرش او    متفاوت است که نشان دادند رضایت مرر  (1387)

. شدد  تأییدفروشی بر نگرش او  خردهبرند به  مخاطباعتماد  تأثیر  ةفرضی گذارد. می معنادار

 و (1387) حسدینی و ندژاد   احمددی  ( و2013) و لویی  لمبارتپژوهش  ةیافتاین نتیجه با 

مشابه است که نشان دادند چنانچه اعتمداد  ( 2009) شهمکارانزاکی و ااک ( و1998) ریفورن

 بدر  مخاطباعتماد  تأثیر  ةفرضییابد.  کننده نیز بهبود می رش مرر نگ کننده باال رود مرر 

 ی لدو   و و لمبدارت پدژوهش   ةیافتد ایدن نتیجده بدا    . شد تأییدفروشی  قرد خرید از خرده

برندد  به  مخاطبنگرش  تأثیر  ةفرضی. مشابه است (2011) شو همکاران لندنااستا و (2013)

 شهمکداران و  گدانش پدژوهش   ةیافتد یجده بدا   این نت. شد تأییدفروشی بر قرد خرید  خرده

مشابه است که نشدان   (2008) شو همکاران اکینیکو ( 2013) و لویی  لمبارت و (2014)

 دارد. ارمستقیم و معناد تأثیر کننده بر قرد خرید  دادند نگرش مرر 



64  ،1401 بهار، 1، شمارة 20دورة مديريت فرهنگ سازماني 

 منابع
اعتمداد   رضایتمندی مشدتری،  تأثیر بررسی . »(1387) حسینی میرزاحسن مرطفی؛ نژاد، احمدی

 نام تجداری در وفداداری رفتداری و نگرشدی مشدتری      ةویژو ارزش  ،مشتری به نام تجاری

 .42 ص ،33 ش ،های بازرگانی بررسی ،«بانک رفاه( :)مورد مطالعه

ابزارهای بازاریابی  تأثیر بررسی . »(1392) پور عالی الهه ؛یزدانی حمیدرضا میراحمد؛ امیرشاهی،

 ،تحقیقات بازاریابی نوین ،«های اجتماعی در ایران          عوو شبکهکنندگان  سبز بر رفتار مرر 

 .44د  42 صص ،11 ش

بازاریدابی   ةمیختد آ تأثیر بررسی . »(1391) یاری یوزنجانی ؛ احمداهللاهلل حبیب کردشولی، رعنایی

کنندگان محروالت لبنی  مرر  موردی: ةمطالعکنندگان ) سبز بر ترمیم خرید سبز مرر 

 .172د  169 صص ،1 ش ،نوین بازاریابی تحقیقات ،«ه در شهرستان شیراز(شرکت پگا

بازاریدابی   ةمیختد آ تأثیر . »(1389)تندکار  سیده هدیه ؛پور اسماعیم رضا محمدرحیم؛ رموانیان،

کنندگان خدانگی   مرر  موردی: ةمطالعکنندگان ) گیری خرید مرر  سبز بر فرایند ترمیم

 .84د  80 صص ،5ش  ،2 د ،ریت بازرگانیمدی، «مرر  شهر رشت( المپ کم

کلیدد   بازاریدابی سدبز:  . »(1386)ندژاد   اشکانمهرسیما  ؛ناییجی محمدجواد محمدرضا؛ سعادت،

 .128 د 125 صص ،25ش  ،های بازرگانی          بررسی ،«سوم ةهزارطالیی بازاریابی 

 ،معادالت ساختاری ازیس مدل ای بر  مقدمه .(1388) لومک . ریچارد جی ؛شوماخر، رندال ای.

 شناسان. جامعه ،وحید قاسمی، تهران مترجم:

بازاریابی سدبز بدر    ةمیختآعناصر  تأثیر . »(1393)زاده  حسین سمیه ؛رشیدپور علی علی؛ صفری،

تحقیقدات  ، «شدرکت قندد نقدش جهدان(     وفاداری مشتریان به برند شرکت )مدورد مطالعده:  
 .111 ص ،2 ش ،4 س ،بازاریابی نوین

برندد   ةویژبررسی ارتبا  بین ارزش . »(1391)رضایی  مرتوی ؛جمالی شهریار؛ شهرام ،عزیزی

 .79د  75 صص ،7 ش ،تحقیقات بازاریابی نوین :،«با همخوانی شخریت برند و مشتری

بازاریدابی سدبز بدر نگدرش      ةمیختد آعناصدر   تأثیر » .(1393)باقری  سید محمد مهدی؛ عیسایی،

و رایشدی  آکنندگان لوازم  مرر  موردی: ةمطالعو بهداشتی ) رایشیآکنندگان لوازم  مرر 

 .1 ص اقتراد سبز،الین  نآالمللی و  کنفران  بین ،«بهداشتی شهر شیراز
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 رقابدت  سدوی  بده  راهدی  سدبز  بازاریابی» (.1385) شیخیانم کاظ ؛دعاییاهلل  حبیب علی؛ فتحی،

 .34د  29 صص ،173 ش ،17 س ،تدبیر ،«پایدار

بازاریابی سبز بر قرد  ةمیختآ تأثیر . »(1393)ابراهیمی  محمدرضا ؛سلیلی ونازسر مهدی؛ فال ،

کنفدران    ،«(شرکت لبنی صالح در شهرسدتان بابدم   موردی: ةمطالعکنندگان ) خرید مرر 

 .1 ص اقتراد سبز،الین  نآالمللی و  بین

با مشدتری و  مدیریت ارتبا  . »(1387) خلیلی شجاعی کزازی؛ وهاب کامران؛ ابوالفوم فیوی،

)شدرکت تجدارت    )سدرکوال(  رضایت مشتریان: تحلیلی بر اسداس مددل کیفیدت خددمات    

 .115د  106 صص ،57ش  ،)بهبود و تحول(مطالعات مدیریت  ،«الکترونیک پارسیان(

متدرجم:   ،و کنتدرل را جد اریدزی   برنامده  وتحلیم، مدیریت بازاریابی تجزیه .(1385) کاتلر، فیلیپ

 .موختهآ ،فروزندهبهمن 

 مجیدد و  امدامی  محمدحسدن  متدرجم:  ،های نوین بازاریابی سدبز           رویکرد. (1387) جان گرانت،

 نگار. سمانآ ،ستوده شهرینو  سرایداریان

 وران.آ به ،بازاریابی سبز(. 1391) مهدی منیری،

رد بررسی اثر ترویر فروشگاه بر ق. »(1392)زارعی  اهلل عظیم ؛فیض صادق؛ داود ،راهیمیبمیرا

 .نامه پایان، «(جامه های پاتن مشتریان فروشگاه موردی: ةمطالع) خرید

 و روسدتا  احمدد  متدرجم:  ،«بازاریابی استراتژی تدوین کننده مرر  رفتار(. 1385) دل هاوکینز،

 .سارگم، تهران عطیه بطحایی،
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