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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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بررسی عکسالعمل مخاطب به بازاریابی سبز با لحاظ نقش
ادراک از شخصیت
مرتضی سلطانی ،1حسین خنیفر ،2سعیده صیادی
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 .1استادیار ،گروه مدیریت صنعتی و فناوری ،دانشکدة مدیریت و حسابداری ،پردیس فارابی ،دانشگاه تهران ،قم ،ایران
 .2استاد ،گروه مدیریت ،دانشکدة مدیریت و حسابداری ،پردیس فارابی دانشگاه تهران ،قم ،ایران
 .3کارشناسارشد ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران

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

چکیده
تحقیق حاضر به بررسی عکسالعمل مخاطب فعالیتهای بازاریابی سبز با لحاظ نقش ادراک از شخصیت برنـ خـرد فروشـی
پرداخته است .نمونة آماری شامل  458نفر از مشتریان هایپراستار بودن که در معرض و مخاطب فعالیتهـای بازاریـابی سـبز
شرکت بود ان  .برای جمعآوری داد ها از پرسشنامه استفاد ش و پایایی پرسشنامه با یک مرحله پیشآزمون در یک نمونة 30
تایی ان از گیری ش  .جهت بررسی م لهای انـ از گیـری متغیرهـای تحقیـق و آزمـون فرضـیا از نـر افـزار  Amos22و
روشهای آماری تحلیل عاملی تأیی ی و م لسازی معادال ساختاری استفاد ش  .در این تحقیق متغیرهای نگرش ،اعتمـاد،
رضایت ،و قص خری تحت عنوان سازة عکسالعمل مخاطب مفهو سازی ش  .نتایج تحقیق نشان داد بازاریابی سبز با واسطة
ادراک از شخصیت بر عکسالعمل تأثیر دارد .اما تأثیر مستقیم و ب ون واسطة بازاریابی سبز بر عکسالعمـل مـورد تأییـ قـرار
نگرفت .همچنین در الگوی روابط بین متغیرهای عکسالعمل مخاطب ،تأثیر رضایت بر اعتماد ،اعتماد بر نگرش و قص خری ،
و باالخر نگرش بر قص خری تأیی و تأثیر رضایت بر نگرش رد ش .

کلیدواژگان
آمیختة بازاریابی سبز ،ادراک از شخصیت ،عکسالعمل مخاطب.

 رایانامة نویسندة مسئولmortezasoltanee@ut.ac.ir :
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مقدمه
رهبران کسبوکار بر این باورند که مدیریت ،در هنگامة تالطم و سرعت تغییر ،دیدگاههای
سنتی رقابت و فاکتورهای موفقیت را که برای بقا و سودآوری الزم است به چالش میکشد
( .)Karna & Hanson 2001: 849در واقع زمانی که فاکتورهای دیگر ،مانند کیفیت و قیمت
و عملکرد ،یکسان در دسترس هستند ،مالحظات محیطی اهمیت پیددا مدیکندد

( & Singh

 .)Pandey 2012: 27; Kamal 2012شرکتها ،اگر بخواهند در بازار جهدانی حودور داشدته
باشند ،نمدی توانندد از مسدا م محیطدی بده سدبب قدوانین دولتدی ،آگداهی مردر کنندده،
جهانیسازی ،رقابت در حال افزایش ،مسئولیتهدای اجتمداعی سدازمانهدا ،و برنامدههدای
مدیریت محیطی مانند ایزو  14000چشدمپوشدی کنندد ( .)Bali et al. 2013: 158مطالعدات
نشان میدهد مشتریان دربارة محیط زیست نگراناند و رفتار خریدشان را تغییدر مدیدهندد.
این مطلب بدین معناست که بازاریابی برای خدمات و محروالت پایدار و معتبر اجتمداعی
در حال رشد است ( .)Singh & Pandey 2012: 27در نظرخواهی بیبیسی ،در سال ،2007
میان  14000بزرگسال در  14کشدور جهدان ،معلدوم شدد  20درصدد از مردر کننددگان
خودروی کوچکتری خریدهاند یا در فکر خرید آن هستند و  28درصد بندا بدر مالحظدات
زیستمحیطی برنامههای سفر خود را تغییر دادهاند .نتایج تحقیقاتی که بهتازگی منتشر شده
نشان میدهد مردم با آگاهی از آثار زیستمحیطی سفر با هواپیما بیشتر با خودرو بده سدفر
میروند (گرانت  .)150 :1388از این رو در سالهای اخیر مفهوم بازاریابی و کاربرد فلسفة
آن در عرر حاضر مورد تردید قرار گرفته است .زیرا مشخره های عردر حاضدر آلدودگی
محیط زیست ،کمبود منابع ،رشد فزایندة جمعیت ،فقدر و گرسدنگی در جهدان ،و خددمات
فراموششدة اجتماعی هستند .آیا شرکتهایی که به بهتدرین طریدم ممکدن خواسدته هدای
مرر کنندگان را تأمین میکنند لزوماً در جهت حفظ منابع بلندمدت آنهدا و جامعده نیدز
عمم خواهند کرد؟ (کاتلر .)66 :1385
برای خردهفروشان ،مسئولیت اجتماعی برای استراتژی کسبوکارشان ضدروری اسدت.
وقتی نگرانی و بحث عمومی و سیاسی دربارة قدرت فزاینددة مردر کنندده وجدود دارد،
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بدیهی به نظر میرسد کده خدردهفروشدان بدرای یکرارچده کدردن فعالیدت هدای مسدئولیت
اجتماعیشان اقدام کنند ( .)Jones & Comfort 2005: 20با توجه به حجم خردهفروشدی در
ایران و ریسک آلودگی زیستمحیطی و عواقب منفی آن بدر عکد العمدم مردر کنندده،
بررسی بیشتر تأثیر عک العمم مخاطب به بازاریابی سبز با لحاظ نقش ادراک از شخردیت
ضروری است.
مباني نظری
بازاريابي سبز

بازاریابی سبز یا محیطی شامم همة فعالیتهایی است که برای ایجداد و تسدهیم مبدادالت بده
منظور ارضای نیازها و خواستههای بشری طراحی میشود؛ طوری که ایدن ارضدای نیازهدا و
خواستهها حداقم آثار مور و مخرب را روی محیط زیست بگذارد

( Simão & Lisboa 2017:

 .)186اهمیت بازاریابی سبز از آن روست کده بدر نیدات رفتداری مشدتریان تدأثیر مثبدت دارد
( .)Chang et al. 2019:338برخی صاحبنظران تالش میکنندد مفهدوم بازاریدابی سدبز را در
قالب تعریف بازاریابی اجتمداعی بگنجانندد .امدا بازاریدابی سدبز خروصدیاتی دارد کده آن را
آشکارا از بازاریابی اجتماعی متمایز میکند :تأکید بر پایداری فیزیکی فرایندد بازاریدابی و نیدز
پذیرش مسئولیت اجتماعی آن ،ارا ة دیدگاهی کمگراتر و وابستهتر دیدن روابط میدان اقترداد
و اجتماع و محیط زیست ،دیدگاه دا می به جای دیدگاه بلندمدت ،نگرش به محدیط زیسدت
به منزلة پدیدهای دارای ارزش بیشتر از مفید بودن برای جامعه ،توجه به نگرانیهای جهانی به
جای توجه به مسا م یک جامعة خاص (سعادت و همکاران  .)123 :1386در کدم ،بازاریدابی
سبز حاصم دغدغههای توسعة پایدار است و در کنار مفاهیم دیگری چون بازاریدابی سدازگار
با محیط زیست ،بازاریابی محیطی ،بازاریابی پایدار ،و بازاریابی سبزتر عهددهدار تبیدین رابطدة
بین بازاریابی و پایداری است  (Simão & Lisboa 2017:186).سه رکن اساسی بازاریابی سدبز
عبارت اند از :بازاریدابی سدبز اسدتراتژیک ،بازاریدابی سدبز تداکتیکی ،بازاریدابی سدبز دروندی
 .(Papadas et al. 2017:237).آمیختة بازاریدابی سدبز همدان  4Pبازاریدابی سدنتی (محردولد
قیمتد ترفیع و توزیع) است .اما چالش فراروی بازاریابان این است کده آمیختدة سدنتی را در
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حالتی نوآورانه به کار گیرند ( .)Singh & Pandey 2012: 28سدبز بدودن مدیتواندد در نتیجدة
فشارهای درونی یا بیرونی رخ دهدد .فشدارهای بیروندی ،کده باعدث سدبز بدودن مدیشدوند،
عبارتاند از :ارضدای تقاضدای مردر کننددگان) ، (Rpyne et al. 2011:1واکدنش در برابدر
اقدامات رقبا (فتحی و همکاران  ،)31 :1385دخالت روزافزون دولت ،افزایش آلودگی محدیط
زیست ( .)Singh & Pandey 2012: 24همچنین عوامم دروندی زیدادی وجدود دارندد کده بدر
شرکتها فشار میآورند تا فعالیتهای سبز را به اجرا بگذارند که مهمترین آنها عبدارتاندد
از :عامم هزینه ( ،)Polonsky & Rosenberger 2001: 3فلسفه و اهدا

شرکت ،ایجاد موضدع

رقابتی در بازار (فتحی و همکاران 31 :1385؛  .)Singh & Pandey 2012: 25نکتة مهمدی کده
در انتها باید به آن اشاره کرد این است که در بازاریابی سبز تالش مدیشدود کمتدر بده محدیط
زیست آسیب برسد و شاید هیچگاه نتوان به گونهای عمم کدرد کده تدأثیر فعالیدت آدمدی بدر
محدیط صدفر باشدد (.)Polonsky & Rosenberger 2001: 2ضدمناً در بازاریدابی سدبز کداهش
مرر

منابع بر بازیافت اولویت دارد ).( Chen & Chen 2018

شخصیت

ارتباطی بین برند (به منزلة یک انسان) و مرر کننده وجود دارد که قابم قیاس بدا ارتبدا
بین دو فرد است ( .)Rajagopal 2006: 6شخریت برند یکی از اجزای اصلی تشکیمدهندة
«هویت برند» است .از این رو محققان معموالً هویت برند و «ترویر برند» را به مثابدة یدک
ساختار چندبعدی ،که در آن شخریت برند یکی از اجزای اصلی تشکیمدهندة هویت برند
است ،در نظر میگیرند ).(Geuens et al. 2009 :97
رضايت مشتری

رضایت یا عدم رضایت مشتری عبارت است از قواوت مرر کننده در زمینة موفقیتهدا
یا ناتوانی عرضهکننده در برآورده کردن انتظارات مشتری که عمم کردن طبم انتظدارات بده
رضایت مشتری و برآورده نساختن انتظارات مشتری به عدم رضایت وی میانجامد (فیوی
و همکاران  .)115 :1387رضایت ،زمانی که انتظارات تأییدد مدیشدود ،افدزایش مدییابدد؛
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درحالیکه نارضایتی با برآورده نشدن انتظارات افزایش مییابد .رضایت بداالتر بده سدطو
باالتری از وفاداری و قرد خرید منتج میشود

(.) Espejel et al. 2008:867

اعتماد

اعتماد مجموعهای از باورهاست که در یک مرر کننده ،مثالً به سبب ویژگیهای خداص
تدأمینکنندده یدا رفتدار اجتمداعی او ،در آیندده ،بده وجدود مدیآیدد

(Flavin & Guinaliu

 2006:602).اعتماد برند احساس امنیت در زمینة اینکه انتظارات مردر کنندده را بدرآورده
خواهد کرد مفهومسازی میشود

(Delgado-Ballester & Munuera-Aleman 2000: 1241).

نگرش

نگرش عبارت است از سازماندهی بلندمدت فراینددهای انگیزشدی ،احساسدی ،ادراکدی ،و
شناختی با توجه به برخی جنبههای محیطی که فدرد در آن قدرار گرفتده اسدت .بدر همدین
اساس ،نگرش یک فرد بیانگر شیوة تفکر و احساس و واکنشهایی است کده وی در زمیندة
محیط اطرا

خود (مثالً یک فروشگاه یا محردول یدا برنامدة تلویزیدونی) دارد (هداوکینز،

 ،1385ص .)296
قصد خريد

قرد خرید رفتار مرر کننده را در ترمیمات خرید آیندة بسیار نزدیک منعک
(مثالً چه محردول یدا برنددی را در فرصدت بعددی مدیخواهدد بخدرد) (

مدیکندد

Espejel et al.

 .)2008:869اغلب مقیاس قرد خرید جهت شناسایی احتماالت خرید کاالها در طول یدک
دورة زمانی معین مورد استفاده قرار میگیرد

(Hu 2010:305).

توسعة فرضیات و مدل مفهومي تحقیق

به جهت گستردگی دامنة مطالعاتی در این تحقیم ،شواهد پشتیبان و توسعهدهندة فرضدیات
تحقیمد به تفکیک هر فرضیهد در قالب جدول  1نمایش داده شده است.
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جدول  .1تحقیقات توسعهدهندة فرضیات

متغیرها

سال
2013

بازاریابی سبز

1389

و شخریت
برند
خردهفروشی

2009
2006
2001

محقق

موضوع تحقیق

لمبارت و

تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر شخریت برند خردهفروشی و

لو ی

عک العمم مرر کننده

رموانیان و

تأثیر آمیختة بازاریابی سبز بر فرایند ترمیمگیری خرید مرر کنندگان

همکاران

(مطالعة موردی :مرر کنندگان خانگی المپ کممرر شهر رشت)

برنگمن و
ویلمز
راجاگوپال
کارنا و
هانسون

عوامم شخریت فروشگاه از منظر مرر کننده
اندازهگیری تأثیر تبلیغات و شخریت برند بر قرد خرید
مسئولیت اجتماعی شرکتها در برنامههای بازاریابی

فرضیة پیشنهادی :بازاریابی سبز بر ادراک از شخصیت برند خردهفروشی تأثیر معنادار دارد.
2014
بازاریابی سبز
و رضایت

2013
2011

کوشواها و
کومار
راتمن
ایگبازو و
یزدانیفرد

تأثیر بازاریابی سبز بر رضایت مرر کنندگان صنعت چرم
شیوههای بازاریابی سبز و رضایت مرر کنندگان
تأثیر بازاریابی سبز بر ایمنی محیطی و رضایت مرر کننده

فرضیة پیشنهادی :بازاریابی سبز بر رضایت مخاطب تأثیر معنادار دارد.
بازاریابی سبز
و اعتماد

2014
2013

گانش و

رفتار محیطی مرر کنندگان ،اعتماد و وفاداری :شیوههای سازمانی و

همکاران

بازتاب برخی از تحقیقات

چن و چانگ

به سمت اعتماد سبز :تأثیر کیفیت درکشدة سبز ،ریسک درکشدة سبز ،و
رضایت

فرضیة پیشنهادی :بازاریابی سبز بر اعتماد مخاطب تأثیر معنادار دارد.
1393
بازاریابی سبز
و نگرش

1393

صفری و

تأثیر عناصر آمیختة بازاریابی سبز بر وفاداری مشتریان به برند شرکت (مورد

همکاران

مطالعه :شرکت قند نقش جهان)

عیسایی و
باقری

تأثیر عناصر آمیختة بازاریابی سبز بر نگرش مرر کنندگان لوازم آرایشی و
بهداشتی (مطالعة موردی :مرر کنندگان لوازم آرایشی و بهداشتی شهر
شیراز)

فرضیة پیشنهادی :بازاریابی سبز بر نگرش مخاطب تأثیر معنادار دارد.
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ادامۀ جدول  .1تحقیقات توسعهدهندة فرضیات

سال

متغیرها

2019

بازاریابی سبز
و قرد خرید

2019
1393
1393

محقق
چانگ و
همکاران
پاپاداس و
همکاران

موضوع تحقیق
تأثیر بازاریابی سبز بر نیات رفتاری مشتریان
تأثیر گرایش استراتژیک بازاریابی سبز بر مزیت رقابتی و عملکرد مالی

صفری و

تأثیر عناصر آمیختة بازاریابی سبز بر وفاداری مشتریان به برند شرکت (مورد

همکاران

مطالعه :شرکت قند نقش جهان)

فال و

تأثیر آمیختة بازاریابی سبز بر قرد خرید مرر کنندگان (مطالعة موردی:

همکاران

شرکت لبنی صالح در شهرستان بابم)

فرضیة پیشنهادی :بازاریابی سبز بر قصد خرید مخاطب تأثیر معنادار دارد.
شخریت برند

2013

خردهفروشی
و رضایت

2012

لمبارت و
لو ی
لو ی

تأثیر بازاریابی سبز بر شخریت برند خردهفروشی و عک العمم
مرر کننده

و

لمبارت

رضایت مرر کننده و وفاداری :دو نتیجة اصلی شخریت برند
خردهفروشی

فرضیة پیشنهادی :ادراک از شخصیت برند خردهفروشی بر رضایت مخاطب تأثیر معنادار دارد.
شخریت برند
خردهفروشی

2013
2012

و اعتماد

2006

لمبارت و
لو ی
لو ی

تأثیر بازاریابی سبز بر شخریت برند خردهفروشی و عک العمم
مرر کننده

و

رضایت مرر کننده و وفاداری :دو نتیجة اصلی شخریت برند

لمبارت

خردهفروشی

راجاگوپال

اندازهگیری تأثیر تبلیغات و شخریت برند بر قرد خرید

فرضیة پیشنهادی :ادراک از شخصیت برند خردهفروشی بر اعتماد مخاطب تأثیر معنادار دارد.
2013
شخریت برند

2012

خردهفروشی
و نگرش

2011
2004

لمبارت و
لو ی
لو ی

تأثیر بازاریابی سبز بر شخریت برند خردهفروشی و عک العمم
مرر کننده

و

لمبارت
پرپلکین و
دیژانگ
هلگسون و
سوفلن

رضایت مرر کننده و وفاداری :دو نتیجة اصلی شخریت برند
خردهفروشی
شخریت برند و اعتماد مرر کننده
مقایسهای مفهومی از خودتجانسی و شخریت برند

فرضیة پیشنهادی :ادراک از شخصیت برند خردهفروشی بر نگرش مخاطب تأثیر معنادار دارد.
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سال

متغیرها

2013
شخریت برند

2012

خردهفروشی
و قرد خرید

2011
2006

محقق

موضوع تحقیق

لمبارت و

تأثیر بازاریابی سبز بر شخریت برند خردهفروشی و عک العمم

لو ی
داس و
همکاران
پرپلکین و
دیژانگ
زنت

مرر کننده
تأثیر شخریت برند خردهفروشی بر مرر کننده
شخریت برند و اعتماد مرر کننده
شخریت برند خردهفروشان و تحلیم کاربردش و تأثیرش بر وفاداری به
خردهفروشان

فرضیة پیشنهادی :ادراک از شخصیت برند خردهفروشی بر قصد خرید مخاطب تأثیر معنادار دارد.
رضایت و
اعتماد

2013
2010

لمبارت و
لو ی
آریر و ان گوال

تأثیر بازاریابی سبز بر شخریت برند خردهفروشی و عک العمم
مرر کننده
نقشهای متمایز و واسطهگر اعتماد و تعهد به حفظ و توسعة ارتبا خدمات

فرضیة پیشنهادی :رضایت مخاطب بر اعتماد او تأثیر معنادار دارد.
2013
رضایت و
نگرش

2012
1387

لمبارت و
لو ی

تأثیر بازاریابی سبز بر شخریت برند خردهفروشی و عک العمم
مرر کننده

هولتن

نگرش مرر کنندگان نسبت به محروالت سازگار با محیط زیست

احمدینژاد و

بررسی تأثیر رضایتمندی مشتری ،اعتماد مشتری به نام تجاری ،و ارزش ویژة

حسینی

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

فرضیة پیشنهادی :رضایت مخاطب بر نگرش او تأثیر معنادار دارد.
2013
اعتماد و

1387

نگرش
2009
1998

لمبارت و
لو ی

تأثیر بازاریابی سبز بر شخریت برند خردهفروشی و عک العمم
مرر کننده

احمدینژاد و

بررسی تأثیر رضایتمندی مشتری ،اعتماد مشتری به نام تجاری ،و ارزش ویژة

حسینی

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

اکازاکی و
همکاران
فورنیر

چگونه تبلیغات تلفن همراه عمم میکنند؟ :نقش اعتماد در توسعة نگرشها
مرر کنندگان و برندهایشان :توسعة تئوری ارتبا در پژوهش مرر کننده

فرضیة پیشنهادی :اعتماد مخاطب بر نگرش او تأثیر معنادار دارد.
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متغیرها
اعتماد و قرد
خرید

سال
2013
2011

محقق

موضوع تحقیق

لمبارت و

تأثیر بازاریابی سبز بر شخریت برند خردهفروشی و عک العمم

لو ی
استانالند و
همکاران

مرر کننده
درک مرر کننده از عواقب مسئولیت اجتماعی شرکت

فرضیة پیشنهادی :اعتماد مخاطب بر قصد خرید او تأثیر معنادار دارد.
2014
نگرش و قرد
خرید

2013
2008

گانش و

رفتار محیطی مرر کنندگان ،اعتماد و وفاداری :شیوههای سازمانی و برخی

همکاران

از بازتابهای تحقیقات

لمبارت و

تأثیر بازاریابی سبز بر شخریت برند خردهفروشی و عک العمم

لو ی
اکینیک و
همکاران

مرر کننده
مدل بسطیافته از عواقب رضایت مرر کننده برای خدمات مهمانپذیری

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

سال
2013

بازاریابی سبز

1389

و شخریت
برند
خردهفروشی

2009
2006
2001

محقق

موضوع تحقیق

لمبارت و

تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر شخریت برند خردهفروشی و

لو ی

عک العمم مرر کننده

رموانیان و

تأثیر آمیختة بازاریابی سبز بر فرایند ترمیمگیری خرید مرر کنندگان

همکاران

(مطالعة موردی :مرر کنندگان خانگی المپ کممرر شهر رشت)

برنگمن و
ویلمز
راجاگوپال
کارنا و
هانسون

عوامم شخریت فروشگاه از منظر مرر کننده
اندازهگیری تأثیر تبلیغات و شخریت برند بر قرد خرید
مسئولیت اجتماعی شرکتها در برنامههای بازاریابی

فرضیة پیشنهادی :بازاریابی سبز بر ادراک از شخصیت برند خردهفروشی تأثیر معنادار دارد.
2014
بازاریابی سبز
و رضایت

2013
2011

کوشواها و
کومار
راتمن
ایگبازو و
یزدانیفرد

تأثیر بازاریابی سبز بر رضایت مرر کنندگان صنعت چرم
شیوههای بازاریابی سبز و رضایت مرر کنندگان
تأثیر بازاریابی سبز بر ایمنی محیطی و رضایت مرر کننده

فرضیة پیشنهادی :بازاریابی سبز بر رضایت مخاطب تأثیر معنادار دارد.
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سال

متغیرها
بازاریابی سبز
و اعتماد

2014
2013

محقق

موضوع تحقیق

گانش و

رفتار محیطی مرر کنندگان ،اعتماد و وفاداری :شیوههای سازمانی و

همکاران

بازتاب برخی از تحقیقات

چن و چانگ

به سمت اعتماد سبز :تأثیر کیفیت درکشدة سبز ،ریسک درکشدة سبز ،و
رضایت

فرضیة پیشنهادی :بازاریابی سبز بر اعتماد مخاطب تأثیر معنادار دارد.
1393
بازاریابی سبز
و نگرش

1393

صفری و

تأثیر عناصر آمیختة بازاریابی سبز بر وفاداری مشتریان به برند شرکت

همکاران

(مورد مطالعه :شرکت قند نقش جهان)

عیسایی و
باقری

تأثیر عناصر آمیختة بازاریابی سبز بر نگرش مرر کنندگان لوازم آرایشی
و بهداشتی (مطالعة موردی :مرر کنندگان لوازم آرایشی و بهداشتی شهر
شیراز)

فرضیة پیشنهادی :بازاریابی سبز بر نگرش مخاطب تأثیر معنادار دارد.
2019

بازاریابی سبز
و قرد خرید

2019
1393
1393

چانگ و
همکاران
پاپاداس و
همکاران

تأثیر بازاریابی سبز بر نیات رفتاری مشتریان
تأثیر گرایش استراتژیک بازاریابی سبز بر مزیت رقابتی و عملکرد مالی

صفری و

تأثیر عناصر آمیختة بازاریابی سبز بر وفاداری مشتریان به برند شرکت

همکاران

(مورد مطالعه :شرکت قند نقش جهان)

فال و

تأثیر آمیختة بازاریابی سبز بر قرد خرید مرر کنندگان (مطالعة موردی:

همکاران

شرکت لبنی صالح در شهرستان بابم)

فرضیة پیشنهادی :بازاریابی سبز بر قصد خرید مخاطب تأثیر معنادار دارد.
شخریت

2013

برند
خردهفروشی
و رضایت

2012

لمبارت و
لو ی
لو ی

تأثیر بازاریابی سبز بر شخریت برند خردهفروشی و عک العمم
مرر کننده

و

لمبارت

رضایت مرر کننده و وفاداری :دو نتیجة اصلی شخریت برند
خردهفروشی

فرضیة پیشنهادی :ادراک از شخصیت برند خردهفروشی بر رضایت مخاطب تأثیر معنادار دارد.
2013

شخریت
برند
خردهفروشی
و اعتماد

2012
2006

لمبارت و
لو ی
لو ی

تأثیر بازاریابی سبز بر شخریت برند خردهفروشی و عک العمم
مرر کننده

و

رضایت مرر کننده و وفاداری :دو نتیجة اصلی شخریت برند

لمبارت

خردهفروشی

راجاگوپال

اندازهگیری تأثیر تبلیغات و شخریت برند بر قرد خرید

فرضیة پیشنهادی :ادراک از شخصیت برند خردهفروشی بر اعتماد مخاطب تأثیر معنادار دارد.
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سال

متغیرها

2013
شخریت
برند
خردهفروشی
و نگرش

2012
2011
2004

محقق

موضوع تحقیق

لمبارت و

تأثیر بازاریابی سبز بر شخریت برند خردهفروشی و عک العمم

لو ی
لو ی

مرر کننده
و

لمبارت
پرپلکین و
دیژانگ
هلگسون و
سوفلن

رضایت مرر کننده و وفاداری :دو نتیجة اصلی شخریت برند
خردهفروشی
شخریت برند و اعتماد مرر کننده
مقایسهای مفهومی از خودتجانسی و شخریت برند

فرضیة پیشنهادی :ادراک از شخصیت برند خردهفروشی بر نگرش مخاطب تأثیر معنادار دارد.
2013
شخریت
برند
خردهفروشی
و قرد خرید

2012
2011
2006

لمبارت و
لو ی
داس و
همکاران
پرپلکین و
دیژانگ
زنت

تأثیر بازاریابی سبز بر شخریت برند خردهفروشی و عک العمم
مرر کننده
تأثیر شخریت برند خردهفروشی بر مرر کننده
شخریت برند و اعتماد مرر کننده
شخریت برند خردهفروشان و تحلیم کاربردش و تأثیرش بر وفاداری به
خردهفروشان

فرضیة پیشنهادی :ادراک از شخصیت برند خردهفروشی بر قصد خرید مخاطب تأثیر معنادار دارد.
رضایت و
اعتماد

2013
2010

لمبارت و
لو ی
آریر و ان
گوال

تأثیر بازاریابی سبز بر شخریت برند خردهفروشی و عک العمم
مرر کننده
نقشهای متمایز و واسطهگر اعتماد و تعهد به حفظ و توسعة ارتبا
خدمات

فرضیة پیشنهادی :رضایت مخاطب بر اعتماد او تأثیر معنادار دارد.
2013
رضایت و

2012

نگرش
1387

لمبارت و
لو ی
هولتن
احمدینژاد و
حسینی

تأثیر بازاریابی سبز بر شخریت برند خردهفروشی و عک العمم
مرر کننده
نگرش مرر کنندگان نسبت به محروالت سازگار با محیط زیست
بررسی تأثیر رضایتمندی مشتری ،اعتماد مشتری به نام تجاری ،و ارزش
ویژة نام تجاری در وفاداری رفتاری و نگرشی مشتری (مطالعة موردی:
بانک رفاه)

فرضیة پیشنهادی :رضایت مخاطب بر نگرش او تأثیر معنادار دارد.

50

مديريت فرهنگ سازماني ،دورة  ،20شمارة  ،1بهار 1401
ادامۀ جدول  .1تحقیقات توسعهدهندة فرضیات

متغیرها

سال
2013

اعتماد و

1387

نگرش
2009

محقق

موضوع تحقیق

لمبارت و

تأثیر بازاریابی سبز بر شخریت برند خردهفروشی و عک العمم

لو ی
احمدینژاد و
حسینی

مرر کننده
بررسی تأثیر رضایتمندی مشتری ،اعتماد مشتری به نام تجاری ،و ارزش
ویژة نام تجاری در وفاداری رفتاری و نگرشی مشتری (مطالعة موردی:
بانک رفاه)

اکازاکی و

چگونه تبلیغات تلفن همراه عمم میکنند؟ :نقش اعتماد در توسعة

همکاران

نگرشها

فورنیر

1998

مرر کنندگان و برندهایشان :توسعة تئوری ارتبا در پژوهش
مرر کننده

فرضیة پیشنهادی :اعتماد مخاطب بر نگرش او تأثیر معنادار دارد.
اعتماد و قرد
خرید

2013
2011

لمبارت و
لو ی
استانالند و
همکاران

تأثیر بازاریابی سبز بر شخریت برند خردهفروشی و عک العمم
مرر کننده
درک مرر کننده از عواقب مسئولیت اجتماعی شرکت

فرضیة پیشنهادی :اعتماد مخاطب بر قصد خرید او تأثیر معنادار دارد.
2014
نگرش و
قرد خرید

2013
2008

گانش و

رفتار محیطی مرر کنندگان ،اعتماد و وفاداری :شیوههای سازمانی و

همکاران

برخی از بازتابهای تحقیقات

لمبارت و

تأثیر بازاریابی سبز بر شخریت برند خردهفروشی و عک العمم

لو ی
اکینیک و
همکاران

مرر کننده
مدل بسطیافته از عواقب رضایت مرر کننده برای خدمات مهمانپذیری

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

فرضیات فوق در قالب مدل مفهومی نمودار  1قابم طر و پیشنهاد است.
روششناسي پژوهش
پژوهش حاضر ،از نظر روش تحلیم ،توصیفی همبستگی است .جهت جمعآوری اطالعات
از پرسشنامه استفاده شد .در قسمت اول پرسشنامه ،دربارة مشخرات فدردی پاسدخگویاند
نظیر جنسیت ،سن ،آخرین مدرک تحریلی ،تعداد دفعات خرید از هایرراستارد سؤال شدد.

51 

بررسي عکسالعمل مخاطب به بازاريابي سبز با لحاظ نقش ادراک از شخصیت

سؤاالت قسمت بعد به منظور سنجش متغیرهای اصلی پژوهش در نظر گرفته شدند کده در
این قسمت از منابع مختلف استفاده شد.



بازاریابی سبز

ادراک از
شخریت برند
خردهفروشی

عک العمم مخاطب

نمودار  .1مدل مفهومی تحقیق
جدول  .2منابع پرسشنامۀ تحقیق

؛ پولونسکی و روزنبرگر 2001؛ رک
محرول
سبز

و چای 2010؛ کر

و بامن 2007؛ چن Singh & Pandey 2012

و همکاران 2011؛ رموانیان و همکاران 1389؛ امیرشاهی و

همکاران 1392؛ رعنایی و یاری 1391؛ فتحی و همکاران 1385؛ منیری 1391؛
گرانت 1387

بازاریابی
سبز

قیمت سبز
توزیع سبز

رموانیان و همکاران 1389؛ رعنایی و یاری 1391؛ منیری 1391؛ لی و الوسون
2010
؛ سعادت و همکاران 1386؛ رعنایی و یاری Singh & Pandey 20121391

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

؛ چان 2004؛ رهبر و 2010Singh & Pandey 2012؛ منون و همکاران 1999؛
عبدالوحید 2011؛ ایوانز و دنی 2009؛ کاک

رضایت ،اعتماد ،نگرش،
ادراک از شخریت برند
قرد خرید

لمبارت و لو ی

2013

میرابراهیمی و همکاران 1392

2008
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برای افزایش اعتبار درونی ،پرسشنامه پ

از تدوین به رؤیت  10نفر از خبرگان و اسدتادان

بازاریابی رسید و دیدگاههای آنها در خروص ابعداد و سدؤاالت و سداختار کلدی پرسشدنامه
جمعآوری شد و در اصال پرسشنامه مورد استفاده قرار گرفت .برای سنجش پایایی پرسشنامه،
یک مرحله پیشآزمون انجام گرفت؛ بدین صورت که ابتدا تعداد  30پرسشنامه در جامعة مورد
نظر توزیع و جمعآوری شد و پ

از وارد کردن دادهها ،با استفاده از نرمافدزار  ،SPSSضدریب

پایایی (آلفای کرونباخ) به دست آمد که برای همة متغیرها بیشتر از  0/7بود .جامعدة آمداری در
این پژوهش مشتریان فروشگاه هایرراستار بودند که در معرض و مخاطب فعالیتهای بازاریابی
سبز شرکت قرار گرفته بودند .نمونه با روش ترادفی ساده از بین مخاطبان انتخاب شدد .طبدم
جدول مورگان برای جامعهای با حجم نامحدود  384پرسشنامه باید توزیع شود .در این تحقیم
تعداد  500پرسشنامه توزیع و  458پرسشنامة کامم جمعآوری شد.
يافتههای پژوهش
برای آزمون فرضیهها و تجزیهوتحلیم دادهها از مدلسازی معادالت ساختاری استفاده شدد.
به این منظور ،نرمافزار  AMOS22به کار گرفته شد .مدل تحقیم ،در مجموع ،شدامم شدش
سازه (بازاریابی سبز ،ادراک از شخریت برند خردهفروشی ،رضایت ،اعتماد ،نگرش ،قردد
خرید) است که با توجه به پیشینة تحقیم ایجاد شد.
در مدلسازی معادالت ساختاری سه روش معمدول وجدود دارد :حدداکثر درسدتنمدایی،
حداقم مربعات تعمیمیافته ،حداقم مربعات غیروزنی .هر رویکرد یک راهحم با بهترین بدرازش
را برآورد و برازش مدل را ارزیابی مدیکندد (شدوماخر و لدومک  ،1388 ،ص  .)124در ایدن
پژوهش از روش حداکثر درستنمایی استفاده شد .برای استفاده از روش حداکثر درستنمایی
باید دادهها دارای پیششر هایی باشدند :توزیدع نرمدال داشدته باشدند ،پیوسدته باشدند ،یدا بدا
مقیاسهای پیوسته اندازهگیری شوند .در این پژوهش با اندازهگیری میزان چولگی و کشدیدگی
شر اول در مورد دادهها بررسی شد .برای دادههای نرمال کشیدگی کمتر از  7و چولگی بدین
 +3و  -3پیشنهاد میشود .در این تحقیم ضریب چدولگی دادههدا در فاصدلة ( 0/021آیدتم -1
نگرش) و ( -0/348آیتم  -2رضایت) و میزان کشیدگی دادههدا در فاصدلة ( -0/648آیدتم -1
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شخریت خردهفروشی) و ( 1/300ایتم  -3اعتماد) است که نرمال بودن دادهها را نشان میدهد
(جدول  .)3همچنین با بهکارگیری طیدف لیکدرت ،در ابدزار تحقیدم ،شدر دوم محقدم شدد.
بنابراین ،با تحقم این دو شر  ،در این پژوهش از روش حداکثر درستنمایی استفاده شد.
جدول  .3بررسی نرمال بودن دادهها

میانگین

متغیر

انحراف استاندارد

کشیدگی

چولگی

بازاریابی سبز
محرول سبز

3/24

1/283

-0/941

-0/346

قیمت سبز

2/91

1/28

-1/053

-0/242

توزیع سبز

3/08

1/30

-1/125

-0/226

ترفیع سبز

3/2

1/30

-1/045

0/002

ادراک از شخریت برند خردهفروشی
سازگاری

3/14

1/160

-0/708

-0/383

فریبندگی

3/19

1/20

-0/935

-0/220

آفرینندگی

3/41

1/186

-0/852

-0/336

وظیفهشناسی

3/46

1/163

-0/648

-0/425

رضایت
آیتم 1

3/29

1/247

-0/891

-0/353

آیتم 2

3/33

1/260

-0/948

-0/348

آیتم 3

3/36

1/184

-0/763

-0/344

اعتماد
آیتم 1

3/18

1/348

-1/094

-0/252

آیتم 2

3/16

1/390

-1/261

-0/133

آیتم 3

3/16

1/389

-1/300

-0/066

آیتم 4

3/19

1/398

-1/211

-0/193

نگرش
آیتم 1

3/00

1/315

-1/143

0/021

آیتم 2

3/05

1/329

-1/195

-/027

قرد خرید
آیتم 1

3/35

1/184

-0/865

-0/344

آیتم 2

3/29

1/197

-0/916

-0/309
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از سوی دیگر ،مقدادیر دورافتداده ممکدن اسدت میدانگین و انحدرا

معیدار و ضدریب

همبستگی را تحت تأثیر قرار دهند .بنابراین ،الزم است که آنها تبیین یا حدذ
شوند .آمارة دید ماهالونوبی
لددومک

یدا تعددیم

روشی برای وارسی دادههدای دورافتداده اسدت (شدوماخر و

 43 :1388د  .)44بددایرن )2010( 1بیددان مددیدارد یددک مددورد دورافتدداده داده یددا

مجموعهای از دادههاست که آمارة دید ماهالونوبی

آن با بقیده بسدیار متفداوت باشدد .در

سنجش دادههای دورافتاده ،چنانچه  p1یا  p2بزرگتر از  0/05باشد و حاصم تقسیم آمدارة
دید ماهانولوبی

بر درجة آزادی دی برای نمونههایی با حجم بیشتر از  100کمتر از عددد

 3یا  4به دست آید ،آن داده یک دادة دورافتاده است .در این پژوهش این آماره برای همدة
دادهها بررسی شد و نتایج نشان داد دادة دورافتادهای که بر ویژگیهای کلدی دادههدا تدأثیر
بگذارد وجود ندارد.
مدلسازی معادالت ساختاری

برای مدلسازی معادالت ساختاری ،ابتدا تحلیم عامم تأییدی برای متغیرهدا و ابعداد آنهدا
انجام گرفت .سر  ،مدل اندازهگیری ارزیابی و پ

از آن برازش مددل در جامعدة آمداری

بررسی شد.
تحلیل عامل تأيیدی

قبم از ارزیابی مدل اندازهگیری ،تحلیم عامم تأییدی به صورت مجزا برای همة متغیرهدایی
که بیش از  3آیتم برای اندازهگیری آنها در نظر گرفته شده بود انجام شدد .مقددار بارهدای
عاملی که همگی بدیش از  0/5هسدتند نشدان از اعتبدار خدوب دادههدا داشدت .همچندین،
شاخصهای مهم برازش از جمله  RMSEA ،IFI ،CFI ،GFIو نیز کای اسکو ر هنجارشدده
در محدودة قابم قبول قرار دارند .در نتیجه مدل بازاریابی سبز با  4بعد ،ادراک از شخریت
برند خردهفروشی با  4بعد ،و اعتماد بدرازش مدیشدود .بدرای رعایدت محددودیت تعدداد
صفحات مقاله از ذکر نتایج تحلیم عاملی به شکم تفریلی خودداری میشود.

1. Byrne
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ارزيابي مدل اندازهگیری تحقیق

مدل اندازهگیری به صورت نمودار  2طراحی شد .بده منظدور ارزیدابی مددل انددازهگیدری
مراحلی طی شد:
ـ ارزیابی نرمال بودن دادهها :ارزیابی نرمال بودن دادهها از طریم چولگی و کشدیدگی
صورت گرفت که معلوم شد دادهها دارای توزیع نرمالاند.
ـ اعتبارسنجی :اعتبار اجزای مدل اندازهگیری (اعتبار مقیاس اندازهگیری) بده دو روش
بررسی شد:
الف) اعتبار همگرا که اینگونه بررسی شد:
بار عاملی :طبم یافتههای هیر 1و همکارانش ( )2006بارهای عاملی که حداقم برابدر بدا
 0/5باشند اعتبار را نشان میدهند .بارهای عاملی در این مدل بین  0/500تدا  0/845متغیدر
بود که همگی در محدودة قابم قبول قرار داشتند (جدول .)4
شاخص  :CRطبم یافتههای هیر و همکدارانش ( )2006در صدورتی کده ایدن شداخص
باالتر از  0/7باشد اعتبار سازه خوب است و بین  0/6تا  0/7قابم قبول است .شاخص

CR

برای متغیرهای مدل بین  0/600تا  0/999به دست آمد که نشاندهندة اعتبار قابدم قبدول و
خوب است (جدول .)4
ب) اعتبار تشخیری :به دلیم اینکه در این مدل بیش از یک متغیدر پنهدان وجدود دارد،
اعتبار تشخیری نیز بررسی شد .طبم یافتههای بایرن ( ،)2010اگر همبستگی بدین متغیرهدا
کمتر از  0/9باشد نشاندهندة اعتبار تشخیردی ابدزار انددازهگیدری اسدت .در ایدن تحقیدم
همبستگی میان همة سازهها کمتر از  0/9بود که قابم قبول است .بندابراین ،سدازههدا دارای
اعتبار تشخیریاند (جدول .)5

1. Hair
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نمودار  .2مدل اندازهگیری تحقیق
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جدول  .4بررسی اعتبار همگرای متغیره

بار عاملي

سازه
ادراک از شخصیت برن
خرد فروشی
سازگاری
فریبن گی
آفرینن گی
وظیفهشناسی

0/817
0/501
0/572
0/805

آیتم 1
آیتم 2
آیتم 3

0/654
0/722
0/635

آیتم 1
آیتم 2
آیتم 3
آیتم 4

0/529
0/607
0/536
0/600

آیتم 1
آیتم 2

0/845
0/824

آیتم 1
آیتم 2

0/619
0/813

رضایت

CR

VIF

TOL

0/877

1/140

0/877

0/620

0/600

اعتماد

0/999

نگرش

0/999

قص خری

بازاریابی سبز

0/957

1/045

0/905

1/105

0/905

1/105

0/820

1/220

0/601
محصول سبز
قیمت سبز
توزیع سبز
ترفیع سبز

/613
0/575
0/580
0/500

جدول  .5همبستگی بین سازهها

سازه

1

2

3

 .1بازاریابی سبز
 .2شخریت
 .3رضایت
 .4اعتماد
 .5نگرش
 .6قرد خرید

1
0/119
0/100
0/112
0/155
0/195

1
0/193
0/147
0/163
0/436

1
0/237
0/117
0/061

4

1
0/252
0/360

5

1
1
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ـ بررسی همخطی چندگانه :به دلیم اینکه همبستگی بین سازهها پایینتر از  0/9اسدت
و هیچ پیام خطایی مبنی بر همبستگی خطی سازهها از طریم خروجی آموس دریافت نشد،
همبستگی خطی وجود ندارد .برای اطمینان از این ادعا ،دو شاخص  VIFو  TOLدر مدورد
تکتک متغیرها بررسی شدد .طبدم نظدر هیدر و همکدارانش ( )2006چنانچده  VIF≥ 4یدا
 TOL>0/3وجود همخطی چندگانه را نشان میدهد .با توجه به جدول  ،4دادههدا در همدة
متغیرها در محدودة قابم قبول قرار دارند و همخطی در هیچیک مشاهده نشد.
ـ برازش مدل :جدول  6شاخصهای بدرازش مددل انددازهگیدری را نشدان مدیدهدد.
همانطور که مشاهده میشود ،کای اسکو ر معنادار نیست .اما سایر شاخصها برازش مددل
را تأیید میکنند.
جدول  .6شاخصهای برازش مدل اندازهگیری

مدل

NPAR

CMIN

DF

P

CMIN/DF

RMR

GFI

مدل تحقیم

53

339/667

137

0/.0

2/479

0/072

0/926

مدل اشباع

190

0

0

0

1

مدل مستقم

19

2141/747

171

0

12/525

0/628

0/628

مدل

AGFI

NFI
Delta1

RFI
rho1

IFI
Delta2

TLI
rho2

CFI

RMSEA

مدل تحقیم

0/897

0/841

0/802

0/900

0/872

0/897

0/057

مدل اشباع
مدل مستقم

1
0/587

0

1
0

0

1
0

0

0/159

تجزيهوتحلیل مدل ساختاری
در بررسی مدل ساختاری ،با تحلیم مسیر ،روابط بین سازهها بررسی شدد و از ایدن طریدم
فرضیههای تحقیم مورد آزمون قرار گرفت .مدل ساختاری و ضدرایب مسدیر در نمدودار 3
نشان داده شده است.
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نمودار  .3مدل ساختاری تحقیق

با توجه به نمودار ،آیتم  1بازاریابی سبز با بار عاملی  0/61بیشدترین تدأثیر را در سدازة
بازاریابی سبز دارد .همچنین ،آیتم ( 1با بار عاملی  )0/82در سازة ادراک از شخریت برندد
خردهفروشی ،آیتم ( 2با بار عاملی  )0/61در سازة رضایت ،آیتم ( 2با بار عداملی  )0/61در
سازة اعتماد ،آیتم ( 1با بار عاملی  )0/86در سازة نگرش بیشترین تأثیر را دارد و در نهایدت
آیتم ( 2با بار عاملی  )0/81بیشترین تأثیر را در سازة قرد خرید دارد .با تحلیم مسیر ،مدل
تحقیم به صورت نمودار  4نهایی شد .فلشهایی که به صورت خطچین نشان داده شدهاند
مسیرهایی را نشان میدهند که معنادار نیستند .در جدول  7آثار بین متغیرها و معناداری این
آثار نشان داده شده است.
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نمودار  .4مدل تحقیق
جدول  .7آثار مستقیم و غیرمستقیم و آثار کل متغیرها در مدل ساختاری

متغیر وابسته

متغیر مستقل
بازاریابی سبز



شخریت

اثر مستقیم
*

اثر غیرمستقیم

اثر کل
*

0/119

0/119

بازاریابی سبز



نگرش

0/114

0/041

*0/154

بازاریابی سبز



اعتماد

0/075

0/031

0/106

بازاریابی سبز



رضایت

0/082

0/021

**0/103

بازاریابی سبز



قرد خرید

0/094

*0/100

**0/194

شخریت



نگرش

0/112

0/035

*0/147

شخریت



اعتماد

*0/100

0/035

0/135

شخریت



رضایت

**

0/177

**

0/177

نتیجه
تأیید فرضیه
عدم تأیید
فرضیه
عدم تأیید
فرضیه
عدم تأیید
فرضیه
عدم تأیید
فرضیه
عدم تأیید
فرضیه
تأیید فرضیه
تأیید فرضیه
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ادامۀ جدول  .7آثار مستقیم و غیرمستقیم و آثار کل متغیرها در مدل ساختاری

متغیر وابسته

متغیر مستقل

اثر مستقیم
**

شخریت



قرد خرید

رضایت



اعتماد

*0/200

رضایت



نگرش

0/031

0/356

رضایت



قرد خرید

اعتماد



نگرش

**

0/216

اعتماد



قرد خرید

**

0/240

نگرش



قرد خرید

*

0/200

اثر غیرمستقیم
*

0/062

اثر کل
**

0/418

تأیید فرضیه

*0/200

تأیید فرضیه

*0/043

0/074

0/063

0/063

*

0/043

نتیجه

**

0/216

**

0/283

*

0/200

عدم تأیید
فرضیه
تأیید فرضیه
تأیید فرضیه
تأیید فرضیه
تأیید فرضیه

*معناداری در سطح p>0/05
** معناداری در سطح p>0/01

بحث و نتیجه
فرضیة تأثیر بازاریابی سبز بر ادراک از شخریت برند خردهفروشی تأیید شد .این نتیجده بدا
یافتههای حاصم از پژوهش راجاگوپال ( )2006مشابه است .فرضیة تأثیر بازاریابی سبز بدر
رضایت مخاطب تأیید نشد .این نتیجه با یافتههای حاصدم از پدژوهش کوشدواها و کومدار
( )2014و راتمن ( )2013که نشان دادند بازاریابی سبز بر رضایت مرر کننده تأثیر مثبدت
معنادار دارد متفاوت است .فرضیة تأثیر بازاریابی سبز بر اعتماد تأیید نشدد .ایدن نتیجده بدا
یافتههای حاصم از پژوهش چن و چانگ ( )2013و گانش و همکدارانش ( )2014کده بده
تأثیر مثبت و معنادار بازاریابی سبز بر اعتماد مرر کننده پی بردند متفاوت اسدت .فرضدیة
تأثیر بازاریابی سبز بر نگدرش مخاطدب تأییدد نشدد .ایدن نتیجده بدا یافتده هدای صدفری و
همکارانش ( )1393و عیسایی و باقری ( )1393که به تأثیر مثبت و معنادار بازاریابی سبز بر
نگرش مرر کننده پی بردند متفاوت است .فرضیة تأثیر بازاریدابی سدبز بدر قردد خریدد
مخاطب تأیید نشد .این یافته با نتایج پژوهش صدفری و همکدارانش ( )1363و عیسدایی و
باقری ( )1393و فال و همکارانش ( )1393که به رابطة مثبت و معنادار بازاریابی سبز بدر
قرد خرید اشاره کردند متفاوت است .عدم تأیید تأثیر مستقیم بازاریابی سبز بدر رضدایت،
اعتماد ،نگرش ،و قرد خرید درحالیکه بر شخریت برند خردهفروشدی تدأثیر مثبدت دارد
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حاکی از آن است که مخاطبان فعالیتهای بازاریابی سبز تا حدودی آگاه از مسدا م محدیط
زیست هستند و آن را در شخریت برند خردهفروشی مثبت تلقی میکنند .اما تعهدد کدافی
ندارند .این عدم تعهد میتواند به سبب فقدان آموزش و فرهنگسازی کافی باشد .همچنین
عدم تأثیر بازاریابی سبز بر عک العمدم مخاطدب مدیتواندد بده علدت ابهدام مخاطدب در
خروص کیفیت محرول سبز باشد .مرر کنندگان باید باور کنند محرول کارآیی الزم را
دارد .مرر کنندگان از کیفیت محرول ،به خاطر محیط زیست ،چشدمپوشدی نمدیکنندد.
بهعالوه ،محروالتی که کار نمیکنند احتماالً جایشان در سدطم زبالده اسدت و ایدن بدرای
محیط زیست مطلوب نیست .دیگر آنکه عدم ارتبا بازاریابی سبز و عک العمم مخاطدب
میتواند به علت باوری باشد که مشتری دربارة قیمت محرول دارد و محرول غیرسدبز را
ارزانتر میداند .فرضیة تأثیر ادراک از شخریت برند خرده فروشدی بدر رضدایت مخاطدب
تأیید شد .به عبارت دیگر ،چنانچه درک مخاطب از شخریت خدردهفدروش مثبدت باشدد،
رضایت او از خردهفروشی بهبود خواهد یافت .عزیزی و همکارانش ( )1391بر آناندد کده
مشتریان اغلب با دادن شخریت به برنددها بدرای آنهدا جنبدة انسدانی قا دم مدیشدوند و
بازاریابان اکثر اوقات به کمک جایگاهیابی این ادراکات را ایجاد یا تقویت مدیکنندد .نتیجدة
این فرضیه مشابه با یافتة حاصم از پژوهش لمبارت و لویی

( 2012و  )2013است که بده

ارتبا مثبت شخریت برند خردهفروشی با رضایت مرر کننده پی بردندد .فرضدیة تدأثیر
ادراک از شخریت برند خردهفروشی بر اعتماد مخاطب تأیید شد .یعنی نتایج نشدان داد بدا
بهبود ادراک مخاطب از شخریت برند خردهفروشی اعتمداد او بده خدردهفروشدی افدزایش
مییابد .از منظر راجاگوپال ( )2006محققان مزایای بیشماری برای برندهای مثبت و قدوی
مطر کردند .یک شخریت برند مطلدوب تدرجیح ،مردر  ،و سدطح اعتمداد و وفداداری
مشتری را افزایش میدهد و مبنایی برای متمایزسازی محردول ایجداد مدیکندد .لدویی

و

لمبارت ( )2012تأثیر مثبت برخی ابعاد شخریت خردهفروشی (اصالت ،وجدان ،محبوبیت،
سازگاری) بر اعتماد را کشف کردند .همچنین آنها در تحقیقی که در سدال  2013داشدتند
تأثیر شخریت برند خردهفروشی بر اعتماد را بررسی کردند و به ارتبا مسدتقیم و معندادار
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آن پی بردند .فرضیة تأثیر ادراک از شخریت برند خردهفروشی بر نگرش مخاطب به برندد
خردهفروشی تأیید نشد .این نتیجه متفاوت با نتیجة تحقیدم هلگسدون و سدوفلن ( )2004و
لمبارت و لویی

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

برند خردهفروشی بر نگرش مرر کنندگان را نشان دادند .فرضیة تأثیر ادراک از شخریت
برند خردهفروشی بر قرد خرید از خردهفروشی تأیید شد و بنابراین میتدوان گفدت بهبدود
شخریت برند خردهفروشی در باور مشتری بر قرد خرید او از خردهفروشی تأثیر معندادار
دارد .داس و همکارانش ( )2012و زنت

( )2006و لمبدارت و لدویی

( )2013بده نتدایج

مشابه دست یافتندد .یعندی ،چنانچده شخردیت خدردهفروشدی بهبدود یابدد ،قردد خریدد
مرر کننده از خردهفروشی باال خواهد رفت .فرضیة تدأثیر رضدایت بدر اعتمداد بده برندد
خردهفروشی تأیید شد .این نتیجه با یافتة دلگادو و مونرا ( )2000و آریر و ان گوال ()2010
مشابه است .از نظر آنها ،رضایت کلی اعتماد را به وجود میآورد .چون ایدن رضدایت بدر
ثبات برند در انجام دادن تعهداتش و مراقبت برند از عالقده و آسدایش شخردی مشدتریان
اشاره دارد .فرضیة تأثیر رضایت مخاطب بر نگرش او به برند خردهفروشی تأیید نشد .ایدن
نتیجه با یافتة پژوهش هولتن ( )2012و لمبارت و لویی

( )2013و احمدینژاد و حسدینی

( )1387متفاوت است که نشان دادند رضایت مرر کننده بدر نگدرش او تدأثیر مسدتقیم و
معنادار میگذارد .فرضیة تأثیر اعتماد مخاطب به برند خرده فروشی بر نگرش او تأیید شدد.
این نتیجه با یافتة پژوهش لمبارت و لویی

( )2013و احمددیندژاد و حسدینی ( )1387و

فورنیر ( )1998و اکازاکی و همکارانش ( )2009مشابه است که نشان دادند چنانچه اعتمداد
مرر کننده باال رود نگرش مرر کننده نیز بهبود مییابد .فرضیة تأثیر اعتماد مخاطب بدر
قرد خرید از خردهفروشی تأیید شد .ایدن نتیجده بدا یافتدة پدژوهش لمبدارت و و لدو ی
( )2013و استانالند و همکارانش ( )2011مشابه است .فرضیة تأثیر نگرش مخاطب به برندد
خردهفروشی بر قرد خرید تأیید شد .این نتیجده بدا یافتدة پدژوهش گدانش و همکدارانش
( )2014و لمبارت و لویی

( )2013و اکینیک و همکارانش ( )2008مشابه است که نشدان

دادند نگرش مرر کننده بر قرد خرید تأثیر مستقیم و معنادار دارد.
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