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Abstract
The main purpose of this study is to investigate the effect of green marketing awareness on the company's
reputation based on social responsibility and the company's product image. This study investigates to answer the
question of how green marketing awareness affects the research variables (social responsibility, company
reputation and product image). The statistical population of the study includes all customers who use products
related to Kaleh company in Rasht city. In this regard, Morgan table was used to determine the sample size (N =
360). In order to collect data, a modified and self-made questionnaire was used. This questionnaire consists of 22
questions (items) that examined four components: green marketing awareness, social responsibility, product
image and company reputation. Cronbach's alpha method was also used to evaluate the reliability of the
questionnaire. Data analysis was performed from descriptive statistics using SPSS 18 statistical software and
structural equation modelling method was applied using LISREL 8.80 software. The results of testing the
hypotheses also showed that the fit indices of the proposed model in all hypotheses (the effect of green marketing
awareness on social responsibility (S = 0.497, t = 5.36), the effect of green marketing awareness On the image of
the product (S = 0.280, t = 8.46), The effect of social responsibility on the company's reputation (S = 0.548, t =
4.74), The effect of social responsibility on the image of the product (S = 0.108, t = 3.72 and the effect of product
image on the company's reputation (S = 0.497, t = 5.36), is a suitable tool for research.
Keywords: Green marketing, Social responsibility, Product image, Company reputation, Structural equation
modelling.

تأثير بازاريابي سبز بر شهرت شركت براساس مسئوليت اجتماعي و تصوير محصول شركت
3

 رقيه غالمي مبارك آبادی،*2 سيمين سيفي زاده،1جواد دلجوی شهير
 ايران،  كارشناس ارشد مديريت و مدرس دانشگاه.1

 ايران، دانشگاه آزاد اسالمي واحد رشت، مديريت داخلي- كارشناس ارشد مديريت بازرگاني.3و2
چکيده
 اين پژوهش.هدف اصلي اين پژوهش بررسي تأثير آگاهي از بازاريابي سبز بر شهرت شركت براساس مسئوليت اجتماعي و تصوير محصول شركت ميباشد
،) اعتبار شركت و تصوير محصول،در پي پاسخگويي به اين سوال است كه ميزان تأثير آگاهي از بازاريابي سبز بر روی متغيرهای پژوهش (مسئوليت اجتماعي
 در اين. جامعه آماری پژوهش شامل كليه مشترياني است كه در سطح شهرستان رشت از محصوالت مربوط به شركت كاله استفاده مينمايند.چگونه ميباشد
 بهمنظور جمعآوری دادهها از پرسشنامه تعديل يافته و خود ساخته محقق استفاده.) استفاده شده استN =360( ،راستا از جدول مورگان برای تعيين حجم نمونه
 تصوير محصول و شهرت شركت، مسئوليت اجتماعي، آگا هي از بازاريابي سبز، سؤال (گويه) بوده كه به بررسي چهار مؤلفه22  اين پرسشنامه شامل.گرديد
 از آمارههای توصيفي، تحليل دادههای بدست آمده از نمونهها. از روش آلفای كرونباخ استفاده شده است، همچنين جهت بررسي پايائي پرسشنامه.ميپردازد
 رتبهبندی مؤلفههای مربوط. انجام شده است8.80  و روش مدلسازی معادالت ساختاری با استفاده از نرمافزار ليزرلSPSS 18 با استفاده از نرمافزار آماری
) در باالترين رتبه و مؤلفه مسئوليت4/58  مؤلفه آگاهي از بازاريابي سبز (با ميانگين، نشان داد كه در شاخصهای بازاريابي سبز،به شاخصهای بازاريابي سبز
 در همه، نتايج حاصل از آزمون فرضيهها نيز نشان داد كه شاخصهای برازش مدل پيشنهاد شده.) در پايينترين رتبه قرار گرفتند4/53 اجتماعي (با ميانگين
،)t=8/46 , S = 0/280(  تأثير آگاهي از بازاريابي سبز بر تصوير محصول،)t=5/36 , S = 0/497( فروض (تأثير آگاهي از بازاريابي سبز بر مسئوليت اجتماعي
) و تأثير تصوير محصولt=3/72 , S = 0/108(  تأثير مسئوليت اجتماعي بر تصوير محصول،)t=4/74 , S = 0/548( تأثير مسئوليت اجتماعي بر اعتبار شركت
. ابزاری مناسب در پژوهش ميباشد،)t=5/36 , S = 0/497( بر اعتبار شركت
. مدلسازی معادالت ساختاری، اعتبار شركت، تصوير محصول، مسئوليت اجتماعي، بازاريابي سبز:واژگان كليدی
*Corresponding author: Simin Seyfizadeh
seyfizadeh637@gmail.com
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 .1مقدمه
دنيای كسب و كار طي چند دهه اخير ،شاهد ظهور الگوهايي نظير «مشتری گرايي» و برتری كسب و كار و افول
«مهندسيگرايي» و برتری فني بوده است .در عرصه صنعت نيز «توليد انبوه» از بين رفته و «توليد ناب» جايگزين آن شده
است .اما جديدترين و چالش برانگيزترين الگو مديران امروز ،چه در عرصههای مديريت سازمانهای انتفاعي مانند :صنايع
توليدی و خدماتي و چه در عرصههای مديريت سازمانهای غيرانتفاعي مانند مديريت بخشهای دولتي ،حُسن شهرت
شركت است .همچنين ،زماني تصور بر اين بود كه سازمانها و توليدكنندگان صرفاً در مقابل سهامداران و كاركنان مسئولند
و يا اينكه ميبايست بهترين محصول مصرفي را با قيمت پايينتر و كيفيت باالتر به دست مشتری برسانند ،غافل از اينكه
ممكن است محصول چه آثار و عواقب ثانوی داشته باشد .رقابت شديد ،افزايش جمعيت ،كميابي منابع و آلودگي محيط
باعث بوجود آمدن رويكردهای نوين به سازمان و مديريت شد كه تعهد و مسئوليت اجتماعي نيز نتيجه اين تحوالت بود.
در واقع شايد بتوان گفت كه مطرح شدن اين مسئوليت ،پاسخي به نيازها و چالشهای محيطي بود .با توجه به موارد فوق
ميتوان عنوان نمود ،مسئوليت اجتماعي روشي است كه شركتها در برابر خواستههای مشتريان ،محصوالت مناسبي عرضه
كرده و حتي قيمتها را طوری تعيين كنند كه هم از نظر خريدار ارزشمند بوده و هم توليد كننده سود معقولي ببرد .عالوه
بر موضوع مسئوليت شركت در ساختار بازارياب ي سبز ،مباحث ديگری نظير شهرت شركت و تصوير محصول نيز در اين
حوزه با اهميت به نظر ميرسند .در سالهای اخير ،عليرغم افزايش تعداد مطالعات و پژوهشها در موضوع شهرت شركت،
هنوز يک تعريف جامع و كلي مورد توافق از شهرت شركت ،ارائه نشده است .با توجه به تحقيقات انجام شده ميتوان
عنوان نمود" ،شهرت شركت عبارت است از ارزيابي كلي افراد ذينفع از شركت در طول زمان" .اين ارزيابي از تجربه
مستقيم افراد ذينفع از شركت ،هرگونه ارتباط يا سمبلسازی شركت كه حاوی اطالعاتي از آن باشد و مقايسه اين
اطالعات با عملكرد ساير رقبا شكل ميگيرد (نجم روشن و همكاران .)1390،مصرفكننده ،با توجه به خواستها و نيازهای
منحصر به فرد خود ،برای ويژگيهای مختلف يک محصول اهميتهای متفاوتي قائل است .مجموعه باورهايي كه افراد در
مورد يک محصول با نام و نشان تجاری خاص دارند تصوير محصول ناميده ميشود .نگرش و باور ،به نوبه خود ،بر رفتار
خريدار اثر ميگذارند .مطالعات و پژوهشها حاكي از آن است كه مسائل محيطي و حفظ محيط زيست يكي از مهمترين
معيارهايي است كه مصرفكنندگان هنگام خريد آن را مدنظر قرار ميدهند .در نتيجه اين مسائل باعث شده است كه مسائل
محيطي وارد مفاهيم بازاريابي گردند و رويكردی به نام بازاريابي سبز پديدار شود .در اين پژوهش از مدل تعديل يافته كو
و همكاران ( )2013استفاده گرديد .تجزيه و تحليل مدل حاضر با استفاده از مدلسازی معادالت ساختاری و نرم افزار
"ليزرل" انجام گرفت .همچنين در اين پژوهش مفاهيم مديريتي برای عملكرد بازاريابي استراتژيک از طريق ساخت تصوير
شركت براساس بازاريابي سبز استفاده گرديد  .از اين رو شناسايي ضروريات و عوامل اجرای فرآيند آگاهي از بازاريابي
سبز بهمنظور ارتقای شهرت شركت در راستای القای مسئوليت پذيری اجتماعي شركت در جهت ارائه تصويری مثبت از
محصول و يا محصوالت آن از مهمترين مواردی است كه به عنوان هدف اين پژوهش مورد مطالعه قرار گرفته است.
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 .2تعاريف مفهومي متغيرهای پژوهش
بازاريابي سبز :بازاريابي سبز يا محيطي شامل تمام فعاليتهايي است كه برای ايجاد و تسهيل مبادالت بهمنظور ارضای
نيازها و خواستههای بشری طراحي ميشود ،بهطوری كه اين ارضای نيازها و خواستهها با حداقل اثرات مضر و مخرب روی
محيط زيست باشند (زرين جوی الوار .)1390،به عبارتي ديگر بازاريابي سبز يک فرآيند مديريتي كلنگر است كه عهده-
دار شناسايي ،پيشبيني و ارضای نيازهای مشتريان و جامعه بهگونهای سودآور و در عين حال پايدار برای مشتريان ميباشد
(تان و لو .)2010 ،همچنين بازاريابي محيطي يا بازرايابي سبز را به عنوان فعاليتهايي كه قصد دارند تا احتياجات و خواسته
های فعلي را با اثر مضرِ حداقل در محيط جايگزين كنند ،تعريف كردهاند (الهي و يعقوبي.)1390،
مسئوليت اجتماعي :مسئوليت اجتماعي ( )CSRبهطور اعم ،بهمجموعه فعاليتهايي گفته ميشود كه صاحبان سرمايه و
بنگاههای اقتصادی بهصورت داوطلبانه به عنوان يک عضو مؤثر و مفيد در جامعه انجام ميدهند .در متون مديريت
استراتژيک ،مسئوليتهای اجتماعي بهگونه عام و اصول اخالقي بهگونه خاص به بخش جدائي ناپذير از مباحث تدوين و
اجرای استراتژی تبديل شده است .صاحبنظران مسئوليت اجتماعي در دو دسته مخالفان و موافقان قرار ميگيرند .مسئوليت
اجتماعي را ميتوان اينگونه نيز تعريف نمود :مجموعهای از فعاليتهای مربوط به اندازهگيری و پردازش عملكرد
سازمانهای تجاری و نقش آن ها در نگهداری و محافظت از محيط زيست و ارائه خدمات متفاوت به جوامع محلي خود
مستقيم و غيرمستقيم و گزارش اين نتايج بهگونه ای كه جامعه قادر به ارزيابي عملكرد اجتماعي آن سازمان باشد .وظيفه
سازمانها محدود به پيشينهسازی سود و بازده اقتصادی نيست بلكه شامل تمام جنبههای محيطي و خدمات اجتماعي ميشود
(رحيميان و همكاران .)1391 ،بديهي است با پيروی از اين روش ،نهتنها برای امروز خود سود توليد ميكنند ،بلكه موقعيت
آينده خود را نيز تثبيت مينمايند (احمدوند و ابوالحسني رنجبر.)1392 ،
تصوير محصول :اولين بار "گادنر و ليوی" در سال  ،1955مفهوم تصوير محصول را در مقاله خودشان مطرح كردند.
آنها معتقد بودند كه محصوالت دارای ماهيتهای مختلف ازجمله فيزيولوژيكي و اجتماعي هستند .از زمان معرفي
رسمي آنها تا كنون ،مفهوم تصوير محصول در تحقيقات مربوط به رفتار مشتری (مصرفكننده) مورد استفاده قرار
گرفته است .تصوير ميتواند يک مفهوم حياتي برای مديران بازاريابي باشد .ادراك تصوير برند ،كه با توجه به همخواني
برند و نگرش مشتری شكل ميگيرد به عنوان يكي از عناصر مستقل در ارزش برند است كه بهطور گسترده در چهارچوب
ارزش برند بهكار ميرود .تصوير برند در تمام تجربههای مصرف مشتری ريشه دارد و درك كيفيت خدمت به عنوان
كاركرد اين تجربهها ميباشد (رحيم نيا و فاطمي .)1391 ،بهطور كل ميتوان عنوان نمود تصوير محصول شامل موارد ذيل
است:
 -1تصوير محصول يک فرآيند است كه توسط مصرف كننده شناسايي ميشود -2 .تصوير محصول يک فرآيند گسترده
استنباطي و موضوعي است كه بر اساس ادراك و تفسير مصرف كننده شكل ميگيرد و از طريق تصورات منطقي و يا
احساسي ادامه مي يابد -3 .تصوير محصول يک عامل ذاتي است كه در فرآيندهای فيزيكي ،تكنيكي و عملكردی توسط
عمليات مناسب بازاريابي شكل ميگيرد -4 .در جايي كه تصوير محصول نقش مؤثری دارد ،درك واقعيت و ماهيتهای
مربوط به آن ،مهمتر از خود واقعيت است (قائدی و همكاران.)1386 ،
اعتبار شركت :روشي كه گروههای ذينفع خارجي يا ديگر اشخاصِ عالقمند ،واقعاً از آن طريق ،سازمان را به تصوير در
ميآورند (طالقاني و همكاران .)1391 ،شهرت شركت عبارت است از ارزيابي كلي افراد ذينفع از شركت در طول زمان.
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اين ارزيابي از تجربه مستقيم افراد ذينفع از شركت ،هرگونه ارتباط يا سمبلسازی شركت كه حاوی اطالعاتي از آن
باشد و مقايسه اين اطالعات با عملكرد ساير رقبا ،شكل ميگيرد (نجم روشن و همكاران.)1390،
 .3فرضيههای پژوهش
بر اساس موارد مطرح شده و همچنين مدل تعديل يافته كو و همكاران ( ،)2013فرضيات پژوهش به شكل زير تبيين
گرديدند.
فرضيه اول :آگاهي از بازاريابي سبز بر مسئوليت اجتماعي تأثير مثبتي دارد.
فرضيه دوم :آگاهي از بازاريابي سبز بر تصوير محصول تأثير مثبتي دارد.
فرضيه سوم :مسئوليت اجتماعي بر اعتبار شركت تأثير مثبتي دارد.
فرضيه چهارم :مسئوليت اجتماعي بر تصوير محصول تأثير مثبتي دارد.
فرضيه پنجم :تصوير محصول بر اعتبار شركت تأثير مثبتي دارد.
 .4روششناسي پژوهش
پارادايم غالب اين پژوهش كمي و از نظر هدف كاربردی است .همچنين اين پژوهش از نظر ميزان كنترل متغيرها جزو
پژوهشات توصيفي -پيمايشي و از نظر نحوه جمعآوری دادهها ميداني ميباشد .منطقه مورد مطالعه اين پژوهش شهرستان
رشت ميباشد .جامعه آماری در اين پژوهش شامل كليه مشترياني است كه در گروه سني  20-54ساله قرار ميگيرند و از
محصوالت مربوط به شركت كاله استفاده مينمايند .اين تعداد در سطح شهرستان رشت (با فرض نامحدود بودن جامعه) و
براساس توزيع پرسشنامهها در فروشگاههای بزرگ و رستورانها در سال  1394انجام گرديده است .در اين پژوهش از
جدول حجم نمونه مورگان برای محاسبه حجم نمونه آماری استفاده شدهاست .از آنجا كه در پژوهش حاضر حجم جامعه
با فرض نامحدود بودن انتخاب گرديده ،برای دستيابي به حداقل حجم نمونه مورد نياز در پژوهش حاضر ،حجم نمونه 360
نفر درنظر گرفتهشد .در نهايت تعداد  353پرسشنامه از مجموع  360پرسشنامه توزيعشده ،عودت داده شد .لذا درصد
بازگشت پرسشنامهها  98درصد بود .در اين پژوهش به منظور تأثير بازاريابي سبز در شهرت شركت به واسطه مسئوليت
اجتماعي شركت و تصوير محصول از پرسشنامه خود ساخته محقق استفاده گرديده است .اين پرسشنامه شامل  22سؤال
(گويه) است كه به بررسي چهار مؤلفه ،آگاهي از بازاريابي سبز ،مسئوليت اجتماعي ،تصوير محصول و شهرت شركت
ميپردازد .برای تهيه پرسشنامه ،پس از بررسي مطالعات صورت گرفته در اين زمينه ،با مشورت با اساتيد مرتبط ،پرسشنامه
نهايي تنظيم گرديد كه قابليت آن نيز با استفاده از دادههای بهدست آمده از آزمون و محاسبه آلفای كرونباخ (جدول شماره
 ،)1مورد تأييد قرار گرفت .روشهای آماری مورد استفاده شامل آمارهای توصيفي و استنباطي بود كه با استفاده از نرمافزار
 SPSS 18و  LISREL 8.80صورت گرفت.
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جدول  .1آلفای كرونباخ بدست آمده برای مؤلفههای پژوهش
ابعاد

تعداد سواالت

آلفای كرونباخ

آگاهي از بازاريابي سبز

6

0/96

مسئوليت اجتماعي

4

0/92

تصوير محصول

4

0/93

شهرت شركت

8

0/94

همانطور كه پيشتر مطرح شد ،مدل مفهومي پژوهش براساس مدل تعديل يافته كو و همكاران ( )2013بوده كه در اين
مدل ،تأثير سه متغير بازاريابي سبز ،مسئوليت اجتماعي و تصوير محصول بر متغير اعتبار شركت بررسي ميگردند .در اين
مدل آگاهي از بازاريابي سبز اثر مستقيم بر مسئوليت اجتماعي و تصوير محصول داشته و اين دو عامل نيز بر اعتبار شركت
اثر مستق يم دارند .همچنين عامل مسئوليت اجتماعي نقش مهمي را به عنوان عامل ميانجي بر تصوير محصول ايفا مينمايد.

مسئوليت
اجتماعي

آگاهي از

اعتبار شركت

بازاريابي سبز

تصوير
محصول

شکل  .1مدل مفهومي تعديل يافته (كو و همکاران)2013 ،

 .5يافتههای پژوهش
 .1.5يافتههای توصيفي

جنس :نتايج بهدست آمده در خصوص جنس پاسخگويان نشان داد كه از ميان  353پاسخ دهنده ،تعداد  122نفر (34/60
درصد) مرد و تعداد  231نفر ( 65/40درصد) زن بودند.
سن :در اين خصوص گروه سني  41تا  50سال با  34/50درصد دارای بيشترين فراواني و گروه سني باالتر از  50سال با
 4/00درصد دارای كمترين فراواني ميباشند.
تحصيالت :در مورد تحصيالت ،بيشتر پاسخگويان ،يعني  194نفر ( 55/00درصد) دارای مدرك ديپلم و كمترين
پاسخگويان ،يعني  11نفر ( 3/00درصد) فوق ليسانس و باالتر بودهاند.
توزيع فراواني شاخصهای بازاريابي سبز مرتبط با مؤلفه آگاهي از بازاريابي سبز

درخصوص توزيع فراواني شاخصهای بازاريابي سبز كه مرتبط با مؤلفه آگاهي از بازاريابي سبز ميباشد ،به ترتيب "پيشرو
بودن شركت كاله در استفاده از شيوههای بازاريابي سبز" ( ،)M =4/69 ،SD =0/67گويه "نوآور بودن شركت كاله در
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بازاريابي سبز" ( )M =4/66 ،SD =0/69و گويه "دارابودن محصوالت شركت كاله به برچسبهای حمايت از محيط
زيست" ( ،)M =4/62 ،SD =0/73از ديد پاسخگويان بهعنوان سه گويه اولويتدار مؤلفه ،آگاهي از بازاريابي سبز قرار
گرفتند .همچنين گويه " اقدام شركت به ارائه اطالعات مورد نياز محصول درخصوص سازگاری با محيط زيست"
( ،)M =4/45 ،SD =0/75از ديد پاسخگويان در آخرين رتبه قرار گرفت.
توزيع فراواني شاخصهای بازاريابي سبز مرتبط با مؤلفه مسئوليت اجتماعي

درخصوص توزيع فراواني شاخصهای بازاريابي سبز كه مرتبط با مؤلفه مسئوليت اجتماعي ميباشد ،به ترتيب گويه "تالش
شركت كاله برای حفاظت از محيط زيست" ( ،)M =4/61 ،SD =0/64گويه "كمک محصوالت توليد شده توسط شركت
به توسعه جامعه" ( )M =4/60 ،SD =0/66و گويه "كمک شركت در توسعه ملي" ( ،)M =4/54 ،SD =0/67از ديد
پاسخگويان به عنوان سه گويه اولويتدار مؤلفه مسئوليت اجتماعي قرار گرفتند .همچنين گويه "فعاليت شركت در اقدامات
عامالمنفعه و خيرخواهانه" ( ،)M =4/38 ،SD =0/95از ديد پاسخگويان در آخرين رتبه قرار گرفت.
توزيع فراواني شاخصهای بازاريابي سبز مرتبط با مؤلفه تصوير محصول

درخصوص توزيع فراواني شاخصهای بازاريابي سبز كه مرتبط با مؤلفه تصوير محصول ميباشد ،به ترتيب گويه "برجسته
بودن محصوالت شركت كاله به نسبت با ساير محصوالت" ( ،)M =4/65 ،SD =0/61گويه "عالي بودن كيفيت محصوالت
شركت" ( )M =4/56 ،SD =0/73و گويه "تطابق محصوالت كاله با نياز مصرفكنندگان" ( ،)M =4/50 ،SD =0/67از
ديد پاسخگويان به عنوان سه گويه اولويتدار مؤلفه ،تصوير محصول قرار گرفتند .همچنين گويه "تالش شركت در جهت
بهبود رضايت مشتری" ( ،)M =4/48 ،SD =0/70از ديد پاسخگويان در آخرين رتبه قرار گرفت.
توزيع فراواني شاخصهای بازاريابي سبز مرتبط با مؤلفه شهرت شركت

درخصوص توزيع فراواني شاخصهای بازاريابي سبز كه مرتبط با مؤلفه شهرت شركت ميباشد ،به ترتيب گويه "با سابقه
بودن شركت كاله در صنعت غذايي كشور" ( ،)M =4/71 ،SD =0/62گويه "استفاده نمودن مشتريان از محصوالت
شركت" ( )M =4/70،SD =0/65و گويه "مشهور بودن مارك تجاری شركت كاله" ( ،)M =4/67 ،SD =0/57از ديد
پاسخگويان به عنوان سه گويه اولويتدار مؤلفه ،شهرت شركت قرار گرفتند .همچنين گويه "عدم انتخاب مشتری در
خصوص محصول ديگر در زماني كه محصول كاله باشد" ( ،)M =4/60 ،SD =0/81از ديد پاسخگويان در آخرين رتبه
قرار گرفت.
رتبهبندی و ردهبندی مؤلفههای بازاريابي سبز

بهمنظور رتبهبندی مؤلفههای مربوط به شاخصهای بازاريابي سبز ،گويههای چهارگانه هر يک از اين مؤلفهها با يكديگر
جمع گرديدند و نمره بهدست آمده بهعنوان نمره هر يک از مؤلفهها در نظر گرفته شد كه پس از بررسيهای بهعمل آمده
مشاهده گرديد ،در شاخصهای بازاريابي سبز ،مؤلفه آگاهي از بازاريابي سبز (با ميانگين  )4/58در باالترين رتبه و مؤلفه
مسئوليت اجتماعي (با ميانگين  )4/53در پايينترين رتبه قرار گرفتند.
 .2.5تحليل فرضيههای پژوهش

بهمنظور بررسي معني داری ضرايب همبستگي متغير مكنون با متغيرهای مورد بحث در پژوهش و همچنين تحليل فرضيههای
تحقيق در مدل معادالت ساختاری به جهت بررسي برازش مدل بايد به مجموعهای از شاخصها توجه نمود ،هر چند در
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عمل استفاده از چهار يا پنج شاخص كافي است .در همين خصوص در اين پژوهش برخي از اين شاخصها ازجمله
معيارهای ريشه ميانگين توان دوم خطای تقريب) ،(RMSEA1شاخص برازندگي ،(GFI) 2معيار برازش مقايسهای
) ،(CFI3برازش نرم ) (NFI4و شاخص برازندگي تعديل يافته (AGFI)5مورد استفاده و محاسبه قرار گرفتند.
 .1.2.5مدل ساختاری پژوهش در حالت استاندارد

با استفاده از اين حالت ميتوان به ميزان شدت ارتباط بين دو متغير مكنون در مدل پي برد و از روی آن در مورد تأثير
متغيرها بر همديگر اظهار نظر نمود .شكل ( )2مدل ساختاری پژوهش در حالت استاندارد را نشان ميدهد.

مسئوليت
اجتماعي

0.548
اعتبار شركت

0.497
بازاريابي سبز

0.108
0.498

1.00

0.280
تصوير
محصول

شکل .2مدل برازش شده پژوهش در حالت استاندارد
 .2.2.5مدل ساختاری پژوهش در حالت اعداد معنيداری

با استفاده از اين حالت ميتوان به معنيدار بودن ارتباط بين دو متغير مكنون در مدل پيبرد و از روی آن در مورد رد يا
پذيرش فرضيههای پژوهش ،اظهار نظرنمود .در رابطه با معنيداری اعداد ،بايد گفت از آنجايي كه در اين پژوهش در
سطح اطمينان  0/95يا خطای  0/05به دنبال آزمون فرضيات هستيم ،برای آزمون  tاعدادی معنيدار خواهند بود كه خارج
از بازه ( 1/96و  ) -1/96باشند .به اين معني كه اگر در آزمون  tعددی بين  1/96و  -1/96باشد بيمعنا خواهد بود .شكل
( )3مدل ساختاری پژوهش در حالت اعداد معنيداری را نشان ميدهد.

)1. Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA
)2. Goodness of Fit Index (GFI
)3. Comparative Fit Index (CFI
)4. Normed Fit Index (NFI
)5. Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI
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مسئوليت
اجتماعي

4.74

5.36

اعتبار شركت

بازاريابي سبز

3.72

7.54

1.00

8.46
تصوير
محصول

شکل  .3مدل برازش شده پژوهش در حالت اعداد معنيداری
 .3.2.5بررسي شاخصهای مدل اصلي پژوهش
جدول  .2شاخصهای برازش مدل اصلي پژوهش

2
df

GFI

CFI

NFI

NNFI

مقدار

0/078

3/54

0/810

0/843

0/980

0/809

حالت مطلوب

0≥ &≥0/1

1≥ &≥5

0/8≥ & ≥1

0/8≥ &≥1

0/8≥ &≥1

0/8≥ &≥1

شاخص

RMSEA

با نگاه به شاخصهای مدل ميتوان اينگونه نتيجهگيری نمود كه مدل از لحاظ شاخصها در وضعيت مناسبي قرار دارد.
 .4.2.5آزمون فرضيههای پژوهش

جهت تأييد يا رد هر فرضيه ،از مدل ساختاری پژوهش در حالت استاندارد و اعداد معنيداری استفاده خواهد شد .معيار
تأييد يا رد هر فرضيه اين است كه اگر آماره  Tداخل بازه [ ]-1/96 & +1/96قرار گيرد ،فرضيه رد و درغير اين صورت
فرضيه تأييد ميگردد.
جدول  .3نتايج آزمون فرضيههای پژوهش
شماره
فرضيه

ضريب

شرح

استاندارد

آماره T

نتيجهگيری
(در سطح  95درصد)

1

بازاريابي سبز بر مسئوليت اجتماعي تأثير مثبتي دارد.

0/497

5/36

تأييد

2

بازاريابي سبز بر تصوير محصول تأثير مثبتي دارد.

0/280

8/46

تأييد

3

مسئوليت اجتماعي بر اعتبار شركت تأثير مثبتي دارد.

0/548

4/74

تأييد

4

مسئوليت اجتماعي بر تصوير محصول تأثير مثبتي دارد.

0/108

3/72

تأييد

5

تصوير محصول بر اعتبار شركت تأثير مثبت دارد.

0/489

7/54

تأييد
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جدول فوق براساس نتايج حاصل از آزمون فرضيهها نشان ميدهد كه شاخصهای برازش مدل پيشنهاد شده ،ابزاری مناسب
جهت بررسي تأ ثير بازاريابي سبز بر شهرت شركت به واسطه مسئوليت اجتماعي شركت و تصوير محصول ميباشد.
 .7نتيجهگيری و پيشنهادات پژوهش
 -1با توجه به معنيدار بودن تأثير و رابطه بين ،سن و مدرك تحصيلي پاسخگويان در پژوهش حاضر ،پيشنهاد ميگردد،
شركت كاله در تبليغات خود شرايط تحصيلي و ميزان سواد جامعه هدف را در نظر بگيرد.
 -2با توجه به اينكه در بازاريابي سبز هزينههای تبليغ و قيمت محصول در كوتاهمدت افزايش مييابد ،پيشنهاد ميگردد،
قيمتگذاری منصفانه بهگونهای كه حساسيت قيمتي مصرفكننده در آن لحاظ شده باشد و همچنين استفاده از ناوگان
حمل و نقل مدرن و دوستدار محيط زيست در توزيع محصوالت لحاظ گردد.
 -3با توجه به اينكه در توزيع فراواني شاخصهای بازاريابي سبز كه مرتبط با مؤلفه "آگاهي از بازار يابي سبز" ميباشد،
گويه "پيشرو بودن شركت كاله در استفاده از شيوههای بازاريابي سبز" در اولويت اول قرار گرفت ،به دليل نقش مؤثر
تبليغات در شكلدهي نگرشها و اعتقادات مصرفكنندگان و تأثير آنها بر حوزههای احساسي و تصميمگيریهای
آنها ،پيشنهاد ميشود شركت كاله سعي نمايد تا استراتژیهای متنوعتری در تبليغات آگاهيدهنده تلويزيوني و ترفيع
محصول سبز اتخاذ نمايد.
 -4با توجه به اينكه در توزيع فراواني شاخصهای بازاريابي سبز كه مرتبط با مؤلفه "مسئوليت اجتماعي" ميباشد ،گويه
"تالش شركت در توليد محصوالت در راستای حفاظت از محيط زيست" در اولويت اول قرار گرفت ،به دليل نقش مؤثر
اين موضوع در شكلدهي نگرشها و اعتقادات مصرفكنندگان و تأثير آنها بر حوزههای احساسي و تصميمگيریهای
آنها ،پيشنهاد ميشود شركت كاله سعي نمايد تا استراتژیهای متنوعتری در خصوص استفاده از رهنمودهای ايزو 14000

و ايزوهای زيست محيطي ديگر استفاده نمايد.
 -5با توجه به اينكه در توزيع فراواني شاخصهای بازاريابي سبز كه مرتبط با مؤلفه "تصوير محصول" ميباشد ،گويه
" برجسته بودن محصوالت شركت كاله به نسبت با ساير محصوالت" در اولويت اول قرار گرفت ،به دليل نقش مؤثر
برندها در شكلدهي نگرشها و اعتقادات مصرفكنندگان و تأثير آنها بر حوزههای احساسي و تصميمگيریهای آنها،
پيشنهاد ميشود شركت كاله سعي نمايد تا استراتژیهايي را در نامگذاری محصوالت جديد خود به كار برد تا اين
موضوع ،آن دست از مشترياني كه نسبت به محيطزيست نگران هستند را تحت تأثير قرار دهد ،بهطوری كه برند آنها
تصويری از نگراني شركت نسبت به محيط زيست را در ذهن مشتريان ايجاد كند.
 -6با توجه به اينكه در توزيع فراواني شاخصهای بازاريابي سبز كه مرتبط با "شهرت شركت" ميباشد ،گويه "سابقه زياد
شركت در بخش صنعت غذايي كشور" در اولويت اول قرار گرفت ،پيشنهاد ميشود شركت كاله با ايجاد واحد بازاريابي
سبز با طراحي ساختار جديد و بسيج منابع و امكانات مناسب برای آن ،روشهای مناسبي را اتخاذ نمايد.
 -7به دليل مثبت بودن برازش مدل پژوهش حاضر ،پيشنهاد ميگردد ،ساير پژوهشگران با بررسي و افزودن متغيرهای
ديگری نظير وفاداری سبز ،رضايت سبز و تبليغات توسط مشتری ،مدل جامعتری را برای تبيين عوامل مؤثر بر بازاريابي
سبز در شهرت شركت به واسطه مسئوليت اجتماعي شركت و تصوير محصول طراحي نموده و مورد آزمون قرار دهند.
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 .1.7پيشنهادات برای پژوهشهای آتي

 -1پيشنهاد ميگردد ،در انجام تحقيقهای آتي از برخي از متغيرهای تعديلگر نظير جنس ،سن و يا اندازه سازمان برای
مدل استفاده شده در پژوهش حاضر استفاده گردد.
 -2برای تحقيقهای آينده پيشنهاد ميگردد اين پژوهش در برخي از شركتهای مشابه كه نقش مؤثر در بازار مواد غذايي
لبني دارند نيز انجام گردد و نتايج آنها با پژوهش حاضر مقايسه شود تا بدينوسيله ميزان قابليت تعميم يافتهها ،افزايش يابد.

 .2.7محدوديتهای پژوهش

 -1در اختيار قرار دادن آمار و اطالعات دقيق مورد نياز محقق و همچنين دسترسي به خريداران و مصرفكنندگان و
محدوديتهای مربوط به توزيع پرسشنامه يكي از مهمترين محدوديتهای پژوهش حاضر است كه محقق با همكاری
برخي از فروشندگان و بازاريابان به توزيع پرسشنامه و نظرسنجي از بين مصرفكنندگان محصوالت پرداخته است.
 -2استفاده از پرسشنامه برای جمعآوری اطالعات ،صرف حوصله و وقت و دقت نظر پاسخگو را ميطلبد كه متأسفانه همه
پاسخدهندگان اين ويژگيها را ندارند ،بنابراين اين موضوع يكي ديگر از محدوديتهای پژوهش به شمار ميرود كه
ميتواند بر كيفيت و صحت و سقم اطالعات به دست آمده تأثيرگذار باشد.
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دكترا 

لطفاً اولين گزينهای را كه پس از مطالعه هر يک از عبارات ذيل در ذهنتان شکل ميگيرد ،با عالمت ( )مشخص فرماييد.

رديف

كامالً موافقم
موافقم
تا حدودی
مخالفم
كامالً مخالفم

عبارت

1

شركت كاله در مورد استفاده از شيوههای بازاريابي سبز پيشرو ميباشد.

2

شركت كاله در مورد بازاريابي سبز نوآور بوده و محصوالت خود را براين اساس توليد و عرضه مينمايد.

3
4

اين شركت اطالعرساني الزم را جهت باال بردن سطح آگاهي در خصوص سازگار بودن محصوالت خود با محيط زيست
مينمايد.
لباسها و پوشش كاركنان خط توليد و بخش توزيع اين شركت دارای برچسبهای مرتبط با آشنايي آنها با فرآيند سبز و
حمايت از محيط زيست است.

5

اين شركت در زمان فروش محصوالت از ماركهای مربوط به سازگار بودن محصوالت با محيط زيست استفاده ميكند.

6

اين شركت اقدام به ارائه اطالعات مورد نياز محصوالت خود در خصوص سازگار بودن آنها با محيط زيست مينمايد.

7

محصوالت توليد شده در اين شركت به توسعه ملي كمک مينمايد.

8

محصوالت توليد شده در اين شركت به توسعه جامعه كمک مينمايد.

9

محصوالت توليد شده در اين شركت در راستای تالش برای حفاظت از محيط زيست است.

10

اين شركت در فعاليت های خيرخواهانه و عام المنفع شركت دارد.

11

محصوالت اين شركت نسبت به محصوالت تجاری ديگر كامالً برجسته هستند.

12

محصوالت اين شركت در جهت تالش برای بهبود رضايت مشتری است.

13

كيفيت محصوالت در اين شركت بسيار عالي است.

14

محصوالت اين شركت با نياز مصرفكنندگان تطابق دارد.

15

اين شركت دارای سابقه زياد در بخش صنعت غذايي كشور است.

16

اگر مارك تجاری محصول كاله در فروشگاه باشد من هيچ وقت مارك تجاری ديگری را نخواهم خريد.

17

من قبالً از محصوالت اين شركت استفاده كردهام.

18

بكارگيری خالقيت و نوآوری در محصوالت يكي از ويژگيهای اين شركت به نسبت ساير شركتهای مشابه ميباشد.

19

محصوالت اين شركت دارای قدرت رقابت با محصوالت مشابه در سطح بينالمللي است.

20

من از كيفيت محصوالت اين شركت رضايت دارم.

21

شركت كاله در روند ارتقای رضايت مشتريان خود تالش مستمر دارد.

22

مارك تجاری كاله در جامعه ما بسيار مشهور است.
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