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 تقدیر و تشکر

 

افروز که به عنوان استادراهنما در مراحل مختلف  از استاد فرزانه سرکارخانم دکتر نرگس دل

این پایان نامه همواره با سعه صدر وگشاده رویی درکنار من بودند و در طول مدت تحصیل از 

 نمایم. می راهنمایی های اخالقی و علمی ایشان بهره جسته ام تشکر و قدردانی

جناب آقای دکتر رضایی گرانقدر سرکار خانم دکتر یلدا رحمتی و  انهمچنین  از استاد

کلیدبری که زحمات اینجانب را قبول نمودند قدردانی نموده و برایشان آرزوی طول عمر و 

 سربلندی دارم.
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 چکیده

 

آگاهی هاي زیست محیطی عموم مردم امروزه با توجه به مسائل مربوط به نگرانی هاي اجتماعی و 

محیط زیست مانند گرم شدن کره زمین و پایداري به طور چشمگیري افزایش یافته است. از منظر 

یک نام تجاري سبز با حداقل استفاده از منابع در کل چرخه حیات محصول مشخص چرخه حیات، 

می شود. هرچه مشتري درك بهتري از ارزش ها و کیفیت نام تجاري داشته و به آن اعتماد داشته 

باشد، بر وفاداري او افزوده می شود. بنابراین هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر گرایش به منابع 

شکل گیري ارزش درك شده سبز و مصرف کنندگان در ارتباط با خود نام تجاري و  تصویر سبز در

وفاداري به نام تجاري در بین مشتریان محصوالت سبز شهرستان رشت می باشد. جامعه آماري 

تحقیق کلیه مصرف کنندگان محصوالت سبز در شهرستان رشت می باشند. حجم نمونه بر اساس 

نفر در نظر گرفته شد. همچین جهت شناسایی ویژگی  967ن برابر با فرمول جامعه نامحدود کوکرا

هاي جمعیت شناختی نمونه هاي مورد مطالعه و همچنین شناسایی ویژگی هاي توصیفی متغیر هاي 

استفاده گردیده است. آزمون فرضیات پژوهش  SPSS 52تحقیق، از آمار توصیفی و با کمک نرم افزار 

صورت پذیرفته  Smart PLS 9( و با نرم افزار PLSقل مربعات جزئی )نیز با استفاده از روش حدا

بین گرایش به تصویر سبز و ارزش درك شده سبز است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که 

 ارتباط مثبت و معناداري وجود ندارد و سایر فرضیات پژوهش نیز مورد تایید قرار گرفته است.

 

 جاری، ارتباط برند، ارزش درک شده سبز، تصویر برند.وفاداری به نام تکلید واژه: 
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 مقدمه -1-1

امروزه محیط زیست به طور فزاینده اي به مسئله اي حیاتی و بسیار مهم براي همه مردم، چه در جایگاه مشتري و چه 

تبدیل شده است. بازاریابی سنتی بیش از حد بر خواسته هاي مشتریان تاکید می کند و رفاه در جایگاه تولید کننده 

اجتماعی و مسائل محیط زیستی را به حساب نمی آورد. ایران در سالهاي اخیر با توجه به بحران مصرف منابع و انرژي، 

حیط زیست دارند )احمدي و همکاران، به توسعه و ترویج بازاریابی محصوالتی نیاز دارد که سازگاري بیشتري با م

(. در این راستا در فصل اول تحت عنوان کلیات پژوهش، به بیان مسئله تحقیق، ضرورت پژوهش، اهداف، 7931

 .فرضیات، سواالت و تعریف متغیر هاي تحقیق پرداخته می شود

 بیان مسئله -1-2

مانند گرم  ستیز طیو مح یاجتماع يها یبه نگرانبا توجه به مسائل مربوط  امروزهعموم مردم  یطیمح ستیز یآگاه

 يبرا مهیبه پرداخت حق ب لیاست. مصرف کنندگان ما افتهی شیافزا يریبه طور چشمگ يداریو پا نیشدن کره زم

 Meise etشوند ) یدر نظر گرفته م ستیز طیو سبز کردن مح یاجتماع تیمسئول ،يداریهستند که به منظور پا یمحصوالت

al., 5172.) محصول مشخص  اتیسبز با حداقل استفاده از منابع در کل چرخه ح ينام تجار کی ات،یاز منظر چرخه ح

 یطیمح ستیز يایاست که مزا ينام تجار کی"سبز اشاره به  ينام تجار کی ،یقیتطب دگاهیحال، از د نیشود. با ا یم

 دیخود را در خر تیباشد که اولو یانیتواند جذب مشتر یدهد و م یآن ارائه م انرا نسبت به شرکت کنندگ یقابل توجه

 يها یگسترده تر  و از جمله نگران يسبز به منظور پوشش دادن جنبه ها يمارك ها نیا يها یژگیو ".کنند یخود سبز م

و  یمسائل اخالق ،یطیحم ستیز تیمربوط به مسئول يایمزا گر،یاست. به عبارت د افتهیگسترش  یو اجتماع یاخالق

 ,Chan) سبز است ينام تجار کیکند  یم يداریکه آنها خر يدهد که نام تجار یبه مصرف کنندگان نشان م یجتماعا

5176.) 
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او  تیو رضا يداشته و به آن اعتماد داشته باشد، بر وفادار نام تجاري تیفیاز ارزش ها و ک يدرك بهتر يهرچه مشتر

 يکسب کرده است، با شرکت ها ریاخ دهه یرا ط يادیاست که توجه ز یمفهوم يبه نام تجار يشود. وفادار یافزوده م

 ينام تجار يوفادار میدان یاز مصرف کنندگان خود هستند. با آنکه م ينام تجار يکه به دنبال محقق کردن وفادار يمتعدد

 کند کمتر واضح است یمصرف کننده، ارائه م دگاهیاز د ينام تجار يکه وفادار یسازمانها مهم است، عملکرد نگرش يبرا

(Lin et al , 5171 مفهوم وفاداري به برند را می توان از سه منظـر تبیـین نمـود: در رویکـرد اول تحـت عنـوان .)

رویکـرد رفتاري، وفاداري بـه برنـد بیشـتر بـر مبنـاي تکـرار خریـد و توصیه به دیگران سنجیده می شود. در رویکـرد 

نگرشی، وفاداري به برند از سه بعد جزئی تر شامل بعد احساسی، بعد تعهدي و بعد کنشـی دوم تحـت عنوان رویکرد 

دو رویکرد پیشین در سنجش میزان وفـاداري  ،سـنجیده مـی شود. در رویکرد سـوم کـه رویکـرد ترکیبـی مـی باشـد

ر مورد مفهوم وفاداري، شناخت موضوع حائز اهمیت د  (.Parsa et al., 5172مشـتري بـه برنـد سنجیده مـی شـود )

پیشامدها و عوامل اثرگذار بر آن است. کیفیت خدمات، ارزش درك شده و اعتماد به برند عناصري هستند که در مطالعات 

متعدد به عنوان پیشامدهاي وفاداري به برند شناخته شده اند. ارزش یک برند مبتنی بر میزان آگاهی مشتري و درك وي از 

 (. 7932)صفرزاده  و همکاران، کیفیت آن است 

( 5175دهند. چن و چانگ ) یرا ارائه م ییو ارزش ها ایسبز مزا يمتقاعد شوند که مارك ها دیبا يتجار يها نام

خدمات را براساس  ایمحصول  کیخالص مربوط به  يایمصرف کنندگان از مزا یابیارز هی( را کلGPVمفهوم ارزش سبز )

 ازیمصرف کنندگان ن ن،یو آن را توسعه داده اند. عالوه بر ا هسبز دانست يازهایو ن داریانتظارات پا ،یطیمح يخواسته ها

 تیمسئول يارائه طرح ها قیخود از طر یشخص يتالش ها ایتر و شفاف در مورد نحوه استفاده از پول  قیبه اطالعات دق

سبز  اطالعاتارائه اطالعات روشن در مورد  يسبز برا يسبز نشان دهنده تالش مارك ها تیدارند. مفهوم شفاف یاجتماع

 است که مارك سبز منجر نیکمک کند، مهم ا ستیز طیمح يداریپا یتواند به بررس یکه مصرف سبز م یاست. در حال
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 یم ستیز طیمح يبرا تیارزش درك شده سبز و احساس مشترك مسئول جیشود. ترو یم  يبه نام تجار يبه وفادار

 (.Lin et al , 5171) کند زسب يمارك ها دیتواند مصرف کنندگان را متقاعد به خر

 يکنند، استفاده از برچسب ها یسبز م یطیمح ستیز يها ينوآور قیبرند خود را از طر يا ندهیها به طور فزا شرکت

 دینما یامر کمک م نیبه ا ستیز طیمحتوا در مح تیریمد يها ستمیس بیتصو نیو همچن يتجار يسبز و عالمت ها

 يادعاها یو برخ ستندیسبز خود صادقانه ن یابیبازارحال، همه سازمان ها در مورد اقدامات  نی(. با ا7936 )پرآور،

معموال به عنوان  ییسوء استفاده ها نیکنند. چن یم انیو گمراه کننده درباره عملکرد سبز محصوالت خود ب یرقانونیغ

مصرف کنندگان نسبت به  دیشک و ترد ينگرش ها ت،یوضع نیشود. ا یشناخته م "محصوالت و خدمات سبز"

داده  شیرا افزا یواقع دیو رفتار خر یطیمح ينگرش ها نیداده است که به نوبه خود شکاف ب شیافزا رامحصوالت سبز 

خواهد کرد و اعتماد مصرف  فیشرکت ها را تضع یسبز واقع يرگذا هیسرما ابد،یادامه  يچرخه سبز نیاست. اگر چن

به مسائل  یسبز توجه کم یابیبازار اتیرو به رشد ادب تیاهم رغمیدهد. عل یسبز کاهش م يکنندگان را به مارك ها

به اهداف مربوط به مصرف، مصرف کنندگان به اطالعات شفاف  یابی. به منظور دستردیگ یمربوط به برند سبز صورت م

 (.7932 ابان،یس ي)رستم زاده و محمدخواهند داشت  ازیدرباره محصوالت سبز ن

کنند. امروزه  یشیبازاند خرند، یکه م یباعث شده است که مصرف کنندگان درباره محصوالت ستیز طیحفظ مح مسئله

د که استاندار یمحصوالت يبرا ستیز طیاز مح یواقع تیحما يرا دارند که برا یآمادگ نای کنندگان از مصرف ياریبس

سازمان در عرضه  کیسبز تالش استراتژ یابیزارپرداخت کنند. با يشتریکنند، مبلغ ب یم تیرا رعا یطیمح يها

 یابیسبز، در اصطالحات مختلف مانند بازار یابیبازار ات،ی. در ادبباشد یم انیبه مشتر ستیز طیمحصوالت دوستدار مح

اظهار داشته است که  (7332) یشناخته شده است. ولونسک داریپا یابیبازار ایو  یبوم شناخت یابیبازار ،یطیمح ستیز

 نیباشد. همچن یم غاتیو اصالح تبل يبسته بند ند،یو فرآ دیبه روش تول راتییسبز شامل اصالح محصول، تغ یابیربازا
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 , So et al)باشد  یم انیمشتر يازهایبرآوردن ن يمحصوالت سبز برا جیترو يابزار برا کیسبز  یابیمعتقد است بازار يو

از محصوالت  يساز ادهیو پ يزیبرنامه ر ندیدر طول فرا یعیطب ستیز طیسبز کاهش اثرات بر مح یابی(. هدف بازار5176

 يکاالها یعنیگسترده تر  اریتوان به مفهوم بس یسبز را م یابیبازار ،یمکان و ارتقاء است. به طورکل مت،یخدمات، ق ای

مصرف  دادنو هدف قرار  ییشناسا يسبز برا یابیکرد که بازار انیاعمال کرد و ب یکاالها و خدمات صنعت ،یمصرف

تا شرکتها منابع خود را به نحو احسن  کندیسبز کمک م یابیبازار يآمده است. استراتژ دیپد ستیز طیکنندگان آگاه به مح

) شود  یم يمنجر به بهبود سودآور تاًیبزرگ شده و نها يشرکت ها تیعمل باعث بهبود وضع نیکنند که ا تیریمد

 (.7936 و همکاران، انیحداد

 نیا سبز است. از يها وهیاطالعات شفاف در ش يارائه افشا يسبز برا يسبز نشانگر تالش مارك ها تیشفاف مفهوم

سبز به  تیشفاف نیو منافع  درخشش گرم و همچن يایکند که ادراك مصرف کنندگان از مزا یم شنهادیمطالعه پ نیرو، ا

و  یاجتماع ،یطیمح ستیشرکت به مسائل ز یبرتعهد اخالق بزس تیدهد. شفاف یقرار م ریرا تحت تاث GPVطور بالقوه 

خود است.  يشرکت و مارك ها کیمثبت مصرف کنندگان موثر از  یابیبر ارز يگذار ریدر تاث یمهم اریعامل بس یاخالق

است که مارك سبز منجربه  نیکمک کند، مهم ا ستیز طیمح يداریپا یتواند به بررس یمصرف سبز م کهیدر حال

از محققان مقدار درك  ياریسبز است. بس يتجار تیمهم از موقع يشود. ارزش سبز عنصر یم يبه نام تجار يروفادا

از  یاساس یژگیو کیبه عنوان  ییسودمندگرا یطیمح ستیز يایف کننده از چشم انداز سبز را توسعه داده اند. مزامصر

است. مصرف کنندگان به دنبال منافع  مهمتر یمعمول نیگزیجا يها یژگیشود، که و یسبز محسوب م يمارك ها

مذکور  يکند. منافع عملکرد یمصرف م ستیز طیسازگار با مح يها یژگیکه آنها محصوالت با و یهستند زمان يکاربرد

 ایو  ییسودمندگرا ،يکاربرد یطیمح ستیعملکرد ز کیانجام  يبرا ينام تجار کی تیابزار درك خود حاصل از ظرف

 یطیمح ستیز يایمزا نیرابطه مثبت ب کیدهد که  ینشان م قاتیکند. تحق یمنعکس م یکیزیف یطیحم ستیعملکرد ز

که مربوط به  یاست هنگام یاخالق تیو ارزش درك شده سبز وجود دارد. درخشش گرم دادن نشان دهنده احساس رضا
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 نهیاست که عالقه در زم یمنفعت روان کیامر  نیکه ا. ناخالص است یاز نوع دوست یشود، که  شکل یمنافع مشترك م

 .(Lin et al, 5171دهد ) یم شیسبز را افزا يخاص از مارك ها

نموده و به  دایضرورت پ قیتحق نیبه برند در حفظ و بقا شرکت ها انجام ا يراستا با توجه به نقش مهم وفادار نیا در

ارزش  يریسبز در شک گ ریبه منافع تصو شیگرا ریکه عبارتست از: تاث میهست قیتحق یبه سوال اصل ییدنبال پاسخگو

محصوالت سبز  انیمشتر  نیدر ب يبه نام تجار يو وفادار يدرك شده سبز و مصرف کنندگان در ارتباط با خود نام تجار

 شهرستان رشت چگونه است؟

 اهمیت و ضرورت پژوهش -1-3

 کی به يمشتر يو پرطرفدار است. موضوع وفادار زیجنجال برانگ یمفهوم يامروزه مفهوم وفادار یابیدر علم بازار

ادراك شده  تیفیاز آن و ک یبه محصول، آگاه يکه وفادار يفراوان است؛ تا حد تیبرند خاص حائز اهم ایمحصول 

گفت  توان یم نی(. بنابرا7939و همکاران،  يادینقرار دهد )ب ریعملکرد شرکت را تحت تأث تواند یم ،يتوسط مشتر

 تیموفق دیوفادار به کل انیمشتر شیشرکت است. امروزه حفظ و افزا يها ییدارا نیتر تیاز با اهم یکیوفادار  يمشتر

 انیمشتر يبه سمت حفظ و نگهدار دیجد انیاز جذب مشتر رانیاز شرکتها بدل شده و نگرش مد ياریبلندمدت بس

و وفادار به دست آورند  بندیپا ،یراض انیاز شرکتها در تالشند تا مشتر ياریبس لیدل نیکرده است؛ به هم رییموجود تغ

نسبت به  يو يبه وفادار تیکه در نها يمشتر يو خرسند تیجلب رضا گری(؛ به عبارت د7939و همکاران،  ي)صفر

 نهیبرابر هز 77تا  2 نیب دیجد يمشتر کی جلب نهیمهم است چرا که هز اریبس يا ، مسألهشود یخاص منجر م یمحصول

 (. 7932 ،یو طالقان یندانیاست )پا یمیقد يمشتر ينگهدار

شده  نیمنجر به ا ستیز طینسبت به سالمت و حفاظت از مح یعموم يها یو آگاه ینگران شیافزا گر،ید ياز سو

، خرند یکه م یرا مدنظر قرار دهند و درباره محصوالت یطیمح ستیخود مسائل ز يدهایاست که مصرف کنندگان در خر
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از مصرف  ياریامروزه بس»شدند:  ی( مدع511۲(. کاتلر و آرمسترانگ )7935و همکاران،  این يجعفر) کنند یشیبازاند

را  یطیمح يکه استانداردها یدر قبال محصوالت ستیز طیاز مح یواقع تیرا دارند که به منظور حما یآمادگ نیکنندگان ا

از مصرف کنندگان رفتار  ياریذا بس(؛ ل7939نژاد و همکاران،  یپرداخت کنند )سلطان يشتریب ، مبلغکنند یم تیرعا

 طیشکل داده و به منظور کمک به مح رییتغ یطیمح ستیدر جهت مالحظات ز يا مالحظه مصرف خود را به شکل قابل

ها به  راستا شرکت نی(. در اChen et al,.5172باالتر هستند ) متیمحصوالت سبز هر چقدر هم با ق دیبه خر لیما ستیز

ادراك شده مصرف کننده و ارزش  تیفیک شیسبز را با هدف افزا یابیبازار يها ياستراتژ دیبا ،یرقابت تیمنظور کسب مز

. لذا درك رندیبه کار گ ستیز طیحفظ مح ییادراك شده سبز در جهت مصرف وفادارانه محصوالت سبز با هدف نها

 دارد. ژهیو تیسبز اهم محصول تیفیمصرف کننده از ارزش و ک حیصح

 پژوهشاهداف  -1-4

 و ارزش درك شده سبز يعملکرد ریبه تصو شیگرا نیسنجش رابطه ب 

 و ارزش درك شده سبز یاخالق ریبه تصو شیگرا نیرابطه ب سنجش 

 سبز و ارزش درك شده سبز ریبه تصو شیگرا نیرابطه ب سنجش 

 ارزش درك شده سبز و ارتباط برند  نیرابطه ب سنجش 

 به برند  يارتباط برند و وفادار نیرابطه ب سنجش 

 به برند يارزش درك شده سبز و وفادار نیرابطه ب سنجش 

 چارچوب نظری تحقیق -1-5

( استفاده گردیده است که در آن متغیر هاي گرایش به 5171در پژوهش حاضر، از مدل مفهومی لین و همکاران )

تصویر عملکردي، گرایش به تصویر اخالقی و گرایش به تصویر سبز به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شده است. 
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باط برند به عنوان متغیر تعدیلگر و متغیر وفاداري به برند همچنین متغیر ارزش ادراك شده سبز به عنوان متغیر میانجی، ارت

 نیز به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است.

 

 (7112. مدل مفهومی تحقیق )لین و همکاران، 1-1شکل 

 سبز ینام تجار -1-5-1

بالستر  و -)دلگادو یکی ياز رقبا شیاکو قابل توجه ب يایبه دست آوردن مزا يموثر برا ياستراتژ کیسبز  يتجار نام

سبز محدود شده است )وانگ و هورنگ،  ينام تجار نهیشیدر پ ی( است. به هرحال مطالعات تجرب5112آلمان ،  ورهیونیم

؛ ان 511۲سبز متمرکز شده است )چن،  ينام تجار نهیدر زم يمشتربر  یبرند مبتن ژهیگذشته بر ارزش و قاتیتحق .(5176

سبز و  تیسبز درك شده، رضا ينام تجار ری( نشان داد که تصو5171(. به عنوان مثال، چن )5172و همکاران،  یج

 کهکنند  ی( استدالل م5172و همکاران ) یکند. ان ج یسبز کمک م ينام تجار ژهیاعتماد سبز بطور مثبت بر ارزش و

دهند  یم شنهادیگذارد و آنها پ یم ریرف کنندگان تاثسبز مص میبر تصم تیفیک لیاز قب ينام تجار کی یسنت يها یژگیو

برند سبز دارند.  ژهیبر ارزش و یقابل توجه راتیتأث یدرك شده و اعتبار کل تیفیبا ک يکه مصرف کنندگان نام تجار

نام  ياستراتژ تیموفق نییدر تع يدیعامل کل کیسبز  يتجار تیموقع کهکند  یاستدالل م ریمطالعات اخ ن،یعالوه بر ا

 تیتواند از موفق یمنحصر به فرد م يارتباطات فعال و نام تجار یاز مطالعات موافق هست که حاک ياریسبز و بس يتجار

 (. 5175، 5116 بانزیا-؛ هارتمن و آپوالزا5112محصوالت سبز مطمئن شود ) به عنوان مثال، هارتمن و همکاران،  يتجار
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خود  یطیمح ستیربوط به محصول و منافع درك مصرف کنندگان بر نگرش زم یژگیو ریتاث قاتیحال، اکثر تحق نیا با

درك  زیسبز و تما يمصرف کنندگان و مارك ها نیاست که  درك ارتباط ب یاندک قاتیکند.  تحق یرا بررس دیو قصد خر

 کند. یم یسبز را بررس بیرق يخود از برند ها

 (GPVارزش درک شده سبز ) -1-5-2

از محققان مقدار  ياری(. بس  5116 بانزو،یا_سبز است )هارتمن و آپوالزا يتجار تیمهم از موقع يسبز عنصر ارزش

. به (5177؛ کلر و همکاران، 5175به عنوان مثال، چن و چانگ، )درك مصرف کننده از چشم انداز سبز را توسعه داده اند 

را  به عنوان  GPV( توسعه داده اند. آنها GPVدرك شده را ) بزبه نام ارزش س ي( ساختار5175چن و چانگ ) ژه،یو

داده شده بر  يزیکرده است و چ افتیآنچه در نیخدمت ب ایمحصول  کیمصرف کننده از منافع خالص  یکل یابیارز"

 کی GPVگر، یبه عبارت د .کند یم فیسبز تعر يازهایو ن داریانتظارات پا ست،یز طیاساس خواسته مصرف کننده مح

 دیاثر مثبت بر مقاصد خر GPVاست.  ازهایتوسط خواسته سبز مصرف کنندگان، انتظارات و ن  ریتحت تاث یذهن یابیارز

سبز خود و اعتماد سبز را نشان  تیرضا شیافزا قیاز طر يمصرف کنندگان و مارك ها نیسبز و کمک به توسعه روابط ب

رفتار  یبررس يبرا GPV کردیرو ن،ی. بنابرا(5177کلر و همکاران،  ؛5179؛ چن، 5175)چن و چانگ،  داده شده است

 سبز مناسب است.  يرابطه نام تجار جادیتصرف ا يمصرف کنندگان و برا يسبز نام تجار دیخر

و  يعملکرد تیموقع کی( 5112سبز، هارتمن و همکاران ) يمصرف کنندگان و مارك ها نیارتباط ب لیمنظور تسه به

از  یبیو متوجه شدند که ترک دیرس بینگرش مصرف کنندگان نسبت به محصوالت سبز به تصو ینیب شیپ يبرا یعاطف

 ی( استدالل م5116کند. هارتمن و آپوالزا ) یم نیتضمرا  یاثرات ادراک نیباالتر یاحساس يایو مزا يکاربرد يها یژگیو

که آنها به طور فعال به مصرف  یندهد زما شیتواند جلب توجه مصرف کنندگان را افزا یم یاحساس يایکند که مزا

 هدرخشش گرم و تجرب يایمزا ست،یز طیمح دهیسبز مانند فا یو عاطف يکاربرد يایشوند. مزا یکنندگان ارتباط داده م

است  نیا تیگذارد. واقع یم ری( تاث5175  بانزیا-سبز )هارتمن و آپوالزا ينام تجار دیبه طور مثبت بر مقاصد خر عتیطب
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 میمفاه یدرك توسعه کل يسبز برا يهستند که به مارك ها یو عاطف يکنندگان هر دو به دنبال منافع کاربردکه مصرف 

انتظارات مصرف کنندگان مربوط به  ،یو عاطف دهیفا يایمزا ن،یا برکند. عالوه  یسبز مصرف کنندگان کمک م یارزش

و  دوی؛ لئون7331ریخود )کر يمارك هاشرکت و  کیخود از  یابیارز زیشرکت به جامعه ن کی یتعهد اخالق

کند تا عوامل موثر از  بیتواند  تصو یگسترده تر م یرو، چارچوب پژوهش نیگذارد. از ا یم ری(، تاث5172سیاسکارم

GPV یناش یدر برخورد با چالش فعل ژهیشرکت به جامعه، به و کی یبر اساس انتظارات مصرف کنندگان از تعهد اخالق 

 يبزرگ برا يشرکت ها يطرح ها یابیارز يبرا قیاطالعات دق ندهیواش کشف کند. مصرف کنندگان به طور فزا نیاز گر

 يافشا جه،ی(. درنت5119 کول،ی؛ تاپس کات و ت511۲ وتاس،ی و نولدزی؛ ر5175سبز بودن را انتظار دارد )چن و چانگ، 

درك  یطیمح ستیز تیاز شفاف ییشرکت و سطح باال-بر روابط مصرف کننده یمثبت ریاطالعات نشان داده است که تاث

 سبز(  تیشده )شفاف

 GPVسبز و  یایمزا -1-5-3

که مصرف  یهستند زمان یمهم يها اریها مع نهیمنافع و اجتناب از هز ،ییگرا دهیو فا یخودپرست يها هیاساس نظر بر

سبز به دنبال سود  ي(.   مصرف کنندگان برند ها5171کند )برانک  یم یابیشرکت را ارز کی یکنندگان عمل اخالق

دو نوع از منافع )سودمند  ي( بر رو5179) سیستالیوکر ستای( پاپ5117و همکاران،  تلیخود هستند )و دیحاصل از خر

 يایشود. مزا یم افتیدر ينفوذ خود بر ارزش درك شده مشتر یابیارز که یکند هنگام ی( تمرکز میو روانشناس ییگرا

 نیگزیجا يها یژگیشود، که و یسبز محسوب م ياز مارك ها یاساس یژگیو کیبه عنوان  ییسودمندگرا یطیمح ستیز

سازگار با  يها یژگیکه آنها محصوالت با و یهستند زمان يمهمتراست. مصرف کنندگان به دنبال منافع کاربرد یمعمول

 کند. ی( مصرف م7339، و فورمن رامی؛ سر7336)بچ الرسن،  ستیز طیمح

 یطیمح ستیعملکرد ز کیانجام  يبرا ينام تجار کی تیمذکور ابزار درك خود حاصل از ظرف يعملکرد منافع

نشان  قاتی(. تحق7337و همکاران،  تیکند )ش یمنعکس م یکیزیف یطیمح ستیعملکرد ز ایو  ییسودمندگرا ،يکاربرد
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و  کریدارد )به عنوان مثال، ب جودو يعملکرد محصول و ارزش درك شده مشتر نیرابطه مثبت ب کیدهد که  یم

(. همانطور که ارزش 733۲و همکاران،  یروحی؛ س733۲؛ گرووال و همکاران، 7337؛. دادز و همکاران، 5115همکاران، 

 ن،یسبز دارد. بنابرا يازهایخود و ن یطیمح ستیانتظارات ز يبر رو يشتریتمرکز ب GPVشد،  سهیمقا  انیمشتر یدرك کل

 داشته باشد.  GPVبر يمثبت و معنادار ریتاث يمنافع کاربرد هرود ک یانتظار م

شود، که   یکه مربوط به منافع مشترك م یاست هنگام یاخالق تیگرم دادن نشان دهنده احساس رضا درخشش

 نهیعالقه در زم شیست که افزاا یمنفعت روان کی(. آن 7331، 73۲3 ،یناخالص است )آندرون یاز نوع دوست یشکل

و  کریب-کتی، پ5179سیستالیو کر ستای، پاپ 5175بانزیا-کرده است )مثال هارتمنو آپاالزا افتیسبز در يخاص از مارك ها

درك شده همراه  يکند که ارزش نوع دوستانه بطور مثبت با ارزش مشتر یم شنهادیپ سیستالیو کر ستای(. پاپ511۲ یازاک

 يها یژگیو يخرند که دارا یسبز م يکه آنها مارك ها یبه احساس خوب دارند زمان لیاست.  مصرف کنندگان تما

کند تا از  یم زهیناخالص مصرف کنندگان را با انگ ی( و نوع دوست511۲ ،یو اوزاک کریب-کتی)پ ستیز طیبا مح رسازگا

در  یمصرف کنندگان  زمان يبرا جینتا نی(.  ا5116،  بانزیا-ارتمن و آپااوالزاخدمات استفاده کنند )ه ایمحصوالت سبز و 

سبز دارند.  اساسا، درخشش گرم  توسط شرکت منجر به ارائه  يامارك ه دیبه خر میاست که آنها تصم یاخالق تیرضا

 .شود یمصرف کنندگان م يآن برا يشرکت و مارك ها کیمثبت از  یابیارز

 GPVسبز و  تیشفاف -1-5-4

مثبت  یابیبر ارز يگذار ریدر تاث یمهم اریعامل بس یو اخالق یاجتماع ،یطیمح ستیشرکت به مسائل ز یاخالق تعهد

 ری(  است.  به منظور کاهش تاث5172،  الوراتا 5171خود است )برانک  يشرکت و مارك ها کیمصرف کنندگان موثر از 

سبز شرکت  يمصرف کنندگان نسبت به طرح ها دیترد ش( و نگر5172و همکاران،  یالسیواش )مثال، نا نیگر یمنف

 تی(.  شفاف5171 ،ي؛ واکارو و اچور7339 س،یسبز درك شده مورد مطالعه قرار گرفته است )ت تیبزرگ، ابعاد شفاف يها
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 رشیپذ نیآن و همچن یطیمح ستیز يها استیسبز به وضوح اطالعات مربوطه را در س يکه  مارك ها يا وهیسبز به ش

 شود. ی( ارائه م5119)اگرت و هلم،  ستیز طیآن در مح دیتول ندیپرده در مورد چگونه اثرات فرا یب و حیصر

تر به  قیبه اطالعات دق ازیسبز دارد، مصرف کنندگان ن ریغ يباالتر از مارك ها متیسبز معموال ق يمارك ها کهیزمان

ما قادر به  يدهند که شرکت ها ی( نشان م5172ز و همکاران )سبز خود دارند. م يریگ میتصم ندیفرا لیمنظور تسه

 گر،یاطالعات هستند. به عبارت د يداریمربوط به پا اطالعات یتنوع ارزش تیشفاف شیارتباط ارزش با افزا يبرقرار

؛ 511۲ وتاس،یو  نولدزیکند )ر یسبز شرکت ها کمک م يطرح ها يها زهیسبز به مصرف کنندگان در درك انگ تیشفاف

مصرف  لیسبز، به نوبه خود، تما يتر از شرکت ها طرح ها قیدرك عم نی(. ا7339 ز،ی؛ ت5119 کول،یتاپسکات و ت

 دهد. یقرار م ریکنندگان به تعامل در رفتار را تحت تاث

به  لیکند که مصرف کنندگان تما یم شنهادیپ ياسناد هی(. نظر5171 ،ي)واکارو  و اچور یتیحما یطیمح ستیز رفتار

است )الن و همکاران،  یطیمح ستیو ز یاخالق ،يدارند که رفتار بنگاه، معنو یدرون يها زهینسبت رفتار سازمان به انگ

مصرف کنندگان با  ينام تجار کیرو، اگر  نی(. از ا5113 ،؛ والچو و همکاران5177؛ پارگوئل و همکاران، 5116

 زهیسبز درك شده آنها منجر به نسبت دادن اقدامات شرکت به انگ تیشود، شفاف یاطالعات مربوط و ارتباطات، فراهم م

 .افتیخواهد  شیسبز خود افزا یارزش میانتظارات سبز مصرف کنندگان برآورده  و مفاه نیاست. ا یذات يها

 و گنامیکنند )ما یصادقانه به آنها خدمت م يدهند که با وفادار یشرکت پاداش م کیبه  یکنندگان به طور کل مصرف

قابل بحث است همانطورکه  يبه نام تجار يو وفادار یرفتار اخالق نیب میحال، رابطه مستق نی(.  با ا7333همکاران، 

 یارتباط يمصرف کننده و سازه رابطه با واسطه توسط سازه ها یرزشا میدهند که رابطه با مفاه یاز محققان نشان م یبرخ

و  نگی، س5112گذارد(. )سالمونز و همکاران  یم ریباشد )به عنوان مثال، اعتماد و تاث یو درك ارزش مصرف کننده م

 یو عاطف يلکردنشان داده است که هر دو منافع عم قاتیاز تحق یسبز، اگرچه برخ ينام تجار نهی(. در زم5175همکاران 
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. مصرف (5175ا  بانزای-آپوالزا–ارتمن و گذارد  )ه یم ریسبز مصرف کنندگان تاث دیمقاصد خر شیدر افزا میبه طور مستق

که توسط شرکت انجام  یاخالق تیاز فعال يادیز تعدادسبز خود  با وجود  يکنندگان هنوز هم در مورد مصرف نام تجار

شرکت / مارك ها و  نیارتباط ب يبرقرار ياز محققان در مورد ابزار برا یبرخ جه،یکند. در نت یشده است صحبت نم

 يرو، ارزش مشتر نی(. از ا5171 سکاال،یو ن زی)شادو ارزش بازار خود  تمرکز کرده اند شیمصرف کنندگان به منظور افزا

کند )به عنوان مثال، دادز  فایا يبه نام تجار يسبز و وفادار يایتناسب مزا نیدر روابط ب ينقش واسطه ا کیممکن است 

 شنهادیمطالعه پ نیا ن،ی(. بنابرا73۲۲ تامل،ی؛ ز7333و همکاران،  ینی؛ سوئ5119و همکاران،   لوای؛ گر7337و همکاران، 

 يبه نام تجار يسبز ادراك شده  وفادار تیمنافع گرم درخشش  و شفاف ناسبت ،یستیز طیمح ییکند که سودگرا یم

شرکت  ییاست که توانا نیا لی. دل(5171)لین و همکاران،  دهد یقرار م ریرا تحت تاث  GPV قیاز طر میمستق ریبطور غ

 و دهیسبز آن )هر دو فا يایخود به طور موثر ارتباط برقرار مزا ییمنوط به توانا يبه نام تجار يتوسعه وفادار يبرا

 یمشود. هنگا یبرند سبزم کیمصرف کنندگان نسبت به  کیستماتیس یابیاطالعات سبز و موجب ارز ي( و افشایعاطف

شوند که به  یوفادار م يشتریشوند، سپس آنها به احتمال ب یمتقاعد م  ينام تجار کیکه مصرف کنندگان از مقدار سبز 

 وفادار هستند. ينام تجار

 یارتباط خود نام تجار -1-5-5

مهم  جیاز نتا یمهم و حساس خود در برخ يریدرباره تاث یابیدر رابطه منطقه بازار یبه خوب يدرك شده مشتر ارزش

و  تیمستند شده است )به عنوان مثال، اسم يبه نام تجار يو وفادار ينام تجار تیرابطه ، مانند اعتماد به برند، رضا

ارتباط  نینشان داده اند که ا ری(. مطالعات اخ733۲ کاران،و هم یروحی؛ س5112؛ وانگ و همکاران،  5111 ت،یکلگ

؛ 733۲و همکاران،  یروحیواسطه شده است.  س  تیفیبا رابطه ک يجاربه نام ت يو وفادار يارزش مشتر نیب میمستق

 (.5171والنزوال و همکاران، 
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و ارتباط خود با نام  تیمیعشق و عالقه، صم ،ينام تجار- کیشر تیفیتعهد، ک ،یعنیرابطه متشکل از پنج بعد،  تیفیک

 ریارتباط تاث تیفیبالقوه بر ابعاد ک يکنند که ارزش درك مشتر یم شنهادی( پ5179)  سیستالیو کر ستایباشد. پاپ یم يتجار

کند که رابطه خود  یم شنهادیمطالعه پ نیرو، ا نیکنند. از ا یمدل را تست نم یحال، آنها  بصورت تجرب نیگذارد، با ا یم

 نیگزیجا ينظرلنز  کی ينام تجار کینسبت به  تیهو ای یمفهوم-که با هدف ساخت مصرف کنندگان خود ،ينام تجار

 (.5171)لین و همکاران،  کند یرا فراهم م يدر مصرف کننده سبز ارتباط ساختمان با نام تجار GPVدرك نقش  يبرا

، 5112)اسکالس  و بتمن،  "اند دهیگنجان یمفهوم-که افراد مارك را به خود يتاحد"به عنوان  يخود نام تجار ارتباط

در  یو اخالق ستیز طیکنند که آن سازگار با مح یسبز ادعا م يکه مارك ها یشده است. هنگام فی( تعر913ص. 

خود را سبز و به آنها در  تیکنند تا  تأمل در هو یمصرف کنندگان فراهم م يبرا یخود است، آنها فرصت يها تیفعال

 ر،یکنند )فورن یم  و از محصوالت سبز استفاده دیکمک کنند که آنها خر یاز خود زمان یقابل توجه يجنبه ها انیب

 تیبا موفق ينام تجار نیکنند اگر چن یسبز مرتبط م ينام تجار کی(. به عنوان مثال، مصرف کنندگان خود را با 733۲

دهد که مصرف کنندگان  ی( نشان م7362)بالو،  یمبادله اجتماع هیارزش ها ارائه شود که تحقق اهداف خود است. نظر

که انتظارات خود   یدهند هنگام یرفتار رابطه مطلوب را توسعه م قیاز طر ينام تجار کیبا  ياحتماال روابط جار

 .(Dwivedi, 5172) شود یبرآورده م

 

 فرضیات پژوهش -1-6

 وجود دارد. يو ارزش درك شده سبز رابطه مثبت و معنادار يعملکرد ریبه تصو شیگرا نیب 

 وجود دارد. يو ارزش درك شده سبز رابطه مثبت و معنادار یاخالق ریبه تصو شیگرا نیب 

 وجود دارد. يسبز و ارزش درك شده سبز رابطه مثبت و معنادار ریبه تصو شیگرا نیب 
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 وجود دارد. يارزش درك شده سبز و ارتباط برند رابطه مثبت و معنادار نیب 

 دارد. وجود يبه برند رابطه مثبت و معنادار يارتباط برند و وفادار نیب 

 وجود دارد. يبه برند رابطه مثبت و معنادار يارزش درك شده سبز و وفادار نیب 

 تعاریف متغیر ها -1-7

 یعملکرد ریبه تصو شیگرا -1-7-1

 تعریف مفهومی:

به صورت تمایل مصرف کننده به پی بردن به نقش نام تجاري در اهمیت دادن به محیط  گرایش به تصویر عملکردي،

 .(Lin et al, 5171)زیست تعریف می شود 

 تعریف عملیاتی:

در این پژوهش منظور از تصویر عملکردي نمره اي است که فرد از پرسشنامه تصویر عملکردي )لین و همکاران، 

پرسشنامه، متغیر گرایش تصویر عملکردي را در این  9تا  7در واقع سواالت  ( با سه سوال، کسب می نماید.5171

 پژوهش تعریف می نماید.

 یاخالق ریبه تصو شیگرا -1-7-2

 تعریف مفهومی:

مصرف کننده هنگامی که به منافع مشترك دست پیدا  یقاخال تینشان دهنده احساس رضاگرایش به تصویر اخالقی، 

 .(Lin et al, 5171) است می کند،

 تعریف عملیاتی:
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در این پژوهش منظور از گرایش به تصویر اخالقی، نمره اي است که فرد از پرسشنامه گرایش به تصویر اخالقی 

پرسشنامه، متغیر گرایش به تصویر  1تا  2( با سه سوال، کسب می نماید. در واقع سواالت 5171)لین و همکاران، 

 ید.اخالقی را در این پژوهش تعریف می نما

 سبز ریبه تصو شیگرا -1-7-3

 تعریف مفهومی:

 يها استیاطالعات مربوطه را در س ،سبز به وضوح يکه  مارك ها ي اطالق می گرددا وهیسبز به ش ریبه تصو شیگرا

بیان می  ستیز طیآن در مح دیتول ندیاثرات فرا گیپرده در مورد چگون یو ب حیصر رشیپذ نیآن و همچن یطیمح ستیز

 .(Lin et al, 5171) دارند

 

 تعریف عملیاتی:

در این پژوهش منظور از گرایش به تصویر سبز نمره اي است که که فرد از پرسشنامه گرایش به تصویر سبز )لین و 

پرسشنامه، متغیر گرایش به  3و  ۲( با یک شاخص افشاي اطالعات، کسب می نماید. در واقع سواالت 5171همکاران، 

 پژوهش تعریف می نماید.تصویر سبز را در این 

 ارزش درک شده سبز -1-7-4

 تعریف مفهومی:

از منافعی که از یک محصول سبز دریافت کرده است در  مصرف کننده یکل یابیارزش درك شده سبز را به عنوان ارز

 .(Lin et al, 5171)مقابل هزینه اي که بابت آن متحمل شده است، تعریف می شود 
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 تعریف عملیاتی:

پژوهش منظور از ارزش درك شده سبز نمره اي است که فرد از پرسشنامه ارزش درك شده سبز )لین و در این 

پرسشنامه، متغیر ارزش درك شده سبز را در  79تا  71( با چهار سوال، کسب می نماید. در واقع سواالت 5171همکاران، 

 این پژوهش تعریف می نماید.

 ارتباط برند -1-7-5

 تعریف مفهومی:

اط برند به صورت جلب توجه مخاطب به برند به نحوي که بتواند آگاهی مصرف کننده نسبت به برند را افزایش ارتب

 .(Lin et al, 5171)تعریف می شود  ،دهد

 تعریف عملیاتی:

( با سه 5171در این پژوهش منظور از ارتباط برند نمره اي است که فرد از پرسشنامه ارتباط برند )لین و همکاران، 

 پرسشنامه، متغیر ارتباط با برند را در این پژوهش تعریف می نماید. 76تا  72ال، کسب می نماید. در واقع سواالت سو

 وفاداری به برند -1-7-6

 تعریف مفهومی:

وفاداري به نام تجاري به صورت تعهد مصرف کننده به خرید مجدد و یا استمرار در استفاده از یک برند تعریف می 

 .(5171شود )چن، 

 تعریف عملیاتی:
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( 5171در این پژوهش منظور از وفاداري به برند نمره اي است که فرد از پرسشنامه وفاداري به برند )لین و همکاران، 

پرسشنامه، متغیر وفاداري به برند را در این پژوهش تعریف  51تا  71با چهار سوال، کسب می نماید. در واقع سواالت 

 می نماید.

  تحقیققلمرو  -1-8

 قلمرو موضوعی -1-8-1

 مدیریت بازرگانی و بازاریابی سبز قرار دارد.در حوزه  یبه لحاظ موضوع قیتحق نیا

 قلمرو زمانی -1-8-2

 شود. یانجام م 7931 زمستانتا  7931در دوره بهار  یپژوهش حاضر به لحاظ زمان

 قلمرو مکانی -1-8-3

و در فروشگاه هاي محصوالت ارگانیک شهرستان رشت صورت می  الن،یپژوهش در استان گ نیا زین یبه لحاظ مکان

 پذیرد.
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 مقدمه -2-1

در این فصل ابتدا به بیان تعاریف و بررسی رویکرد هاي نظري مرتبط با موضوع پژوهش پرداخته می شود. سپس به 

کشور به طور مستقیم یا غیر مستقیم با موضوع مورد پژوهش رابطه داشته باشد، بررسی تحقیقاتی که داخل یا خارج از 

 پرداخته می شود و در نهایت یک جمع بندي از فصل ارائه می شود.

 وفاداری به برند -2-2

 مقدمه -2-2-1

 يها شرکت جمله من ها، شرکت تمامی روي پیش که است مباحث بازاریابی نیتر مهم از یکی تجاري نام و برند امروزه

 از است. برندها شده لیتبد محافل علمی در مستقلی رشته به برند مدیریت که است تا حدي اهمیت دارد. این قرار تجاري

 آنها يها ییدارا نیتر ارزش با از اغراق حتی بدون و ها شرکت ارزش با يها ییدارا جزو و استراتژیک اقتصادي لحاظ

 ها براي شرکت خدمات و محصوالت واقعی ارزش که اند دهینتیجه رس این به محققان اخیر يها سال . درشوند یمحسوب م

 که است برند این دارد و وجود بالقوه و واقعی مشتریان ذهن در ارزش بلکه این نیست، خدمات و محصوالت درون در

 (.Keller, 5171) آورد یم پدید مشتریان، ذهن در را واقعی ارزش

 تعاریفمفاهیم و  -2-2-2

اند که برند مورد  افتهیدر انیبه برند نام دارد. مشتر يوفادار ،يتوسط مشتر ژهیبرند و کی دیخر حیترج ای تیاولو

ادراك  نیکند. ا یمناسب عرضه م متیبا ق تیفیاز ک یسطوح يسالم، دارا یمحصول بینظرشان به آنها طرح و ترک

با برند  یاز محصول یامتحان دیخر کیدر آغاز،  انیترشود. مش یم دیجد يدهایتکرار خر يبرا یو اساس هیپا يمشتر

به آن محصول آشنا  رایشوند، ز یم لیمارك ما ایهمان برند  دیاز آن به تکرار و ادامه خر تیکنند و پس از رضا یم ژهیو

 دارند: نینچنیا يبرند تفکر کیبه مشتریان وفادار  و مطمئن هستند.
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 .نسبت به برند متعهد هستند -

 .برندها هستند گریمارك نسبت به د کی يبرا شتریبه دادن پول ب لمای -

 کنند. یم هیتوص گراندی به را نظر مورد برند -

سهم شرکتها در  زایشو اف يسودآور زانیم يباعث ارتقا ،يمشتر يتمندیسطح رضا يطور که عنوان شد ارتقا همان

وفادار هم هستند و  تمندشان،یرضا انیمطمئن شوند که مشتر دینبوده و شرکت ها با یبازار رقابت خواهد شد. البته کاف

وفادارتر  یانیو خشنود احتماال مشتر یمصرف کنندگان راض و باشد یم يساز وفادار نهیبه عنوان زم يمشتر تیرضا

 (.511۲)تورث موراگا و همکاران،  باشندیم

که برند را براساس  ییها توجه کنند. شرکت يشده به مشتر هیارا يادینبه مفهوم ارزش ب دیراستا شرکت ها با نیا در

مصرف کننده را به همراه خواهد آورد و احتماال برنده عرصه رقابت  يآورند که معموال وفادار یتجربه به وجود م کی

فراهم  لهیرا که به وس يروابط زنده ا دهند،یرا انجام م یخوب یلیخ کاراز شرکتها که  یبرخ دیحال نبا نیخواهند بود. با ا

 زیو پرسش برانگ یمصنوع يوفادارساز يارسال برنامه ها لهیسازند، به وس یآوردن محصوالت و خدمات خوب برقرار م

ندهند،  يبرنامه ها ارزش قابل توجه به مشتر نیخودشان را به جان بخرند. اگر ا يبه پا کیکنند و خطر شل ینابود م

 انیخدمات را به تمام مشتر نیتر یخواهند عال یشرکت ها م نکهیا رغمیخواهد کرد. عل عیموجود را ضا يشرکت وفادار

 کیو سود آور نخواهد بود. اگر  یعمل انیرسند که برآورده ساختن تمام انتظارات مشتر یم جهینت نیبه ا یدهند ول هیارا

کامال سودآور خود را از دست خواهد داد  انیاه مشترشکل مراقبت کند آنگ کیبه  انیترکند تا از تمام مش یشرکت سع

 (.511۲)تورث موراگا و همکاران، 
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است.  افتهی شیمصرف کنندگان افزا يبر وفادار دیتاک ان،یارتباط با مشتر یابیبازار ندیفرآ شیبا افزا ریاخ يسال ها در

نگه داشته  نییها در سطح پا نهیگردد تا هز یبلکه باعث م دهیارزش کسب و کار گرد شیوفادار به برند نه فقط باعث افزا

 (.5112و همکاران،  یبرابر است )برل نیچند دیجد انیجذب مشتر نهیهز رایشود ز

به برند  ي(. به صورت معمول وفادار7335برند است )آکر،  ژهیها و منابع مهم ارزش و ییاز دارا یکیبه برند  يوفادار

 يواکنش رفتار کیبه صورت  شتریشده است. آن که ب فیت خاص تعرعالم کیدر  دیبه صورت تکرار رفتار خر

به برند  ياز وفادار يشاخص معتبر داریپا دیخر( 7319) نریو ک یجاکوب ياست. بر اساس نوشته ها دهیمشخص گرد

فراتر از تکرار ساده رفتار  یبه برند مفهوم ياساس وفادار نیهستند. بر ا زیاز هم متما يو رفتار یروانشناخت یاست و معان

 انخاص در طول زم ياست، بعد رفتار به ثبات برند یآن نگرش گریو بعد د ين رفتارآبعد  کیاست که  يریو متغ دیخر

(. 5119 م،یو ل ستریدارد )ک دیبر نگرش مثبت به برند تاک يگریو د دهدیاست را مورد توجه قرار م يرفتار يوهایکه ش

 یواقع يو وفادار يجبر يوفادار یعنی انیمشتر يگردد تا بتوان دو مفهوم وفادار یباعث م گریهمددو بعد با  نیا بیترک

 یم يتالش کمتر نکهیا لیخاص به دل يکند که شناسه ا یم فیرا تعر یحالت يجبر يوفادار نمود. زیمتما گریرا از همد

است که منعکس  داریاز تکرار رفتار خر یشکل یواقع يکه وفادار یو تأمل در انتخاب کم است. در حال يداریطلبد خر

 يجبر ياست. در وفادار همراهاز تعهد نسبت به برند  يو با نگرش مثبت و درجه ا دیآگاهانه به خر میکننده تصم

که  ییخرد. رقبا یها م نهیگز ریسا يآنها، بلکه به علت به صرفه نبودن جستجو يوفادار لیمصرف کننده برند را نه به دل

رو تحت  نیکار را انجام دهند. از ا نیتوانند ا یدهند، آسانتر م رییرا تغ يجبر يبر اساس وفادار دیخر يخواهند الگو یم

به آن. مصرف  تعهد است و نه دیبه برند فقط منعکس کننده قانع شدن به خر يوفادار د،یکم در خر يریدرگ طیشرا

داشت و برند خود را عوض  خواهندي کمتر يسازند، وفادار یم ریدرگ دیخر ندیکه کمتر خود را در فرا یکنندگان

 (.5112و همکارانه،  یخواهند نمود )برل
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 دیبه وجود آ یواقع ياتفاق افتد تا وفادار دیبا يریگ مینگرش مصرف کننده، سه مرحله تصم یاساس ساختار سنت بر

 (:7333، 6 وری)اول

 .داده شود حیبر رقبا ترج دیمحصول با يها یژگیمربوط به و يباورها -7

 .گردد جادیداده شده و نگرش مثبت ا قیبه برند تطب يبا نگرش مؤثر دیاطالعات با -5

 باشد. شته نسبت به برند مورد نظر را دا يشتریب دیقصد خر گرید يوهایبا الترنات سهیمصرف کننده در مقا -9

مصرف کننده به  یواقعري در وفادا رد،یپذ یند را مکه مصرف کننده به صورت منفعل بر يجبر تیبا موقع سهیدر مقا

که  شودیموضوع، معلوم م اتیمطالعات مختلف در ادب یبررس با شود. یوارد م يریگ میتصم ندیصورت فعال در فرآ

بحث هم در  نی(. چندVon Riesen et al,. 7333مورد استفاده قرار گرفته است ) ینگرش فیاز تعار شتریب يرفتار فیتعار

است و  یابیقابل ارز یصورت که رفتار قابل مشاهده و به آسان نیشده است. به ا هیارا يرفتار ياز شاخص ها تیحما

 دیخر يبه رفتارها يوفادار يرفتار يداده ها نیاست. همچن ینگرش يکمتر از داده ها ییداده ها نیچن يجمع اور نهیهز

 اعتبار شاخص یابیارز ایاهداف و  ینیب شیه عنوان شاخص پتواند ب یم نیگردد. بنابرا یمصرف کنندگان بر م یواقع

 (. Quester & Lim,  5119باشد ) دیمف گرید يها

و چرا  چگونه نکهیا حیکند، اما در توض یم هئسازه ارا نیاز ا ينسبتا ساده ا دگاهید يرفتار يها افتیهر چند ره

 کیخاص در  يرسد. همان طور که اشاره شد انتخاب برند تجار یبه نظر م یناکاف ابد،ی یشده توسعه م جادیا يوفادار

است و نه تنها  یمنعکس کننده رفتار عادت دیدارد که تکرار صرف خر يمتعدد لیمصرف کننده دال يطبقه محصول از سو

 ریبرند هم تغ ادیز اریبا احتمال بس ن،یروت دیخر يشکسته شدن الگو با تحال نیعالمت خاص، در ا کی دیتعهد به خر

گره نخورده است، در صورت آماده بودن  یمصرف کنندگان به خوب یارزش ستمیبا س برند که ییخواهند نمود و از آنجا

 یدو معن نیب يرفتار فیچون تعار نیجذب آنها خواهند شد. بنابرا یرقباء، مصرف کنندگان به آسان يبهتر از سو طیشرا
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مفهوم  نیاست تا ا ازین رو نیباشد. از ا دهگمراه کنن اریتواند بس ینشده اند، م لئقا زیتما یواقع يو وفادار يجبر يوفادار

 يتعهد یواقع يوفادار نی. بنابرامیینما فیتعر یاتیعمل يها و خارج از شاخص یروانشناخت يها ییایرا برحسب پو

 لیبرحسب تشک ينمودن درك وفادار ياست. قو صرفي خارج از تکرار رفتار تکرار و است به برند خاص یروانشناخت

 م،یو ک ستری)ک خواهد بود دیمف انیمشتر يابقا يهاي توسعه استراتژ جادیا در انتخاب و توسعه بازار هدف و ،ینگرش

5119.) 

خود را استوار نموده اند و با  تیاساس فعال نیا به برند را شامل هردو جزء دانسته و بر ياز محققان وفادار یبرخ

بر  .مفهوم افزودند نیا شتریاحساس، باورها و رفتار بر منسجم ساختن هرچه ب یعنی یسه جزء عوامل نگرش هر بیترک

 نر،یشده است )جاکوب و کا هئارا لیبه صورت ذ يوفادار از يتر قیعم یدرك معان يبرا یاساس شروط الزم و کاف نیا

7319:) 

 لیتما -7

 (دی)خر يواکنش رفتار -5

 يریگ میتصم يواحدها يدر طول زمان از سو دیادامه مستمر خر -9

 نیگزیبرند قابل جا انیاز م شتریب ای کیتکرار  -2

 یروانشناخت ندیتابع فرآ -2

را داشته  يو رفتار یشناخت ،یکه هر سه جزء احساس ردیگ یرا در بر م يدیتکرار خر يمفهوم وفادار نیاساس ا بر

خواهد نمود  جادیابعاد ا ریرا در سا یراتییجزء تغ کیدر  رییصورت که تغ نیبه ا .دیبه وجود آ يآنها سازگار نیباشد و ب

 یعنیشود؛  یبررس یبه صورت نسب دینگرش به برند با نیاست. اضافه بر ا یسه جز باهم اساس نیوارد کردن ا نیو بنابرا
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و  یابیموعه را با هم ارزمج کیکه مصرف کننده معموال برند موجود در  لیدل نیگردد. به ا سهیمقا هم گریبا برند د

 یدراز مدت تنها زمان ي(. وفادار7332و باسو،  کیدهد )د یشکل م کیرا نسبت به هر یینموده و نگرشات مجزا سهیمقا

اجزاء بر  نیاثرات ا یتکرار شود. درك چگونگ دیهم خر و وجود داشته باشد يقو یخواهد ماند که هم نگرش داریپا

 يرو مفهوم ساز نیمهم است. از ا يوفادار جادیا ندیدر درك فرا دیرفتار خر تکرار مصرف کننده و یروابط نگرشات نسب

کننده  تیحما دیبه برند خاص و تکرار خر يفرد ینگرش نسب انیبرند به صورت قدرت روابط م صورت به يوفادار

 (.5119 ستر،یو ک میخواهد بود )ل دیمف

مصرف  تی. رضااست بوده ریاخ ياز موضوعات مورد عالقه در سال ها انیترمش يبر وفادار يشناخت عوامل اثرگذار

مشخص  ریبه صورت ز یسه مولفه اساس اساس بر يمشتر تیاست. رضا يمرتبط با وفادار اریو بس یکننده موضوع اساس

 (:5111و کوتها،  ثیشود )ج یم

 .آنان یو سطح فشردگ يو رفتار یاحساس ،ینوع واکنش شناخت -7

 اتیتجرب محصول، مربوط به ياستانداردها یابیتواند بر اساس ارز یکه واکنش بر آن متمرکز است که م یموضوع -5

 .مربوط به محصول باشد يها یژگیو ایمصرف محصول و 

 باشد. یطوالن بعد از تجربه ایتواند قبل از انتخاب، بعد از انتخاب، بعد از مصرف، و  یم تیرضا یابیزمان ارز -9

 نیمصرف کنندگان به چند تیاساس رضا نی. بر امیینما جادیخاص را ا فیسازد تا تعار یچهار چوب ما را قادر م نیا

 است: دهیگرد فیشود، تعر یشرح داده م الیصورت که ذ

بعد از مصرف  ای اثناء در دیخر ياستانداردها یبرخ سهیبه عملکرد محصول با مقا یاست احساس یواکنش ترضای -

 (.7332 د،ی)هالست
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 سهیخدمت در مقا ایو تجربه مصرف است درباره عملکرد ادراك شده محصول  دیبر خر یمبتن یکل یابیارز ترضای -

 (.7335در طول زمان )فورنل،  دیبا ارتباطات قبل از خر

 یمفهوم هم به خوب دو نیا انیم فکه اختال يادراك شده به طور تیفیاست، ک کینزد اریبس تیکه با رضا یمفهوم

که  یدارد، در حال یبستگ متیو ق مصرفی به تجربه قبل تیاست که رضا نینشده است. آنچه مشخص است ا فیتعر

ندارد )اندرسون،  متیبه ق یچندان یدر مصرف هم ادراك شده و بستگ یتواند بدون تجربه قبل یادراك شده م تیفیک

 تیفیتواند نشانه ک یم متیمشکل است. ق یابیکه ارزش یزمان ایدر دست است  یاطالعات کم ی(. هر چند وقت7332

 ،یمال ،یروانشناخت يها نهیهمچون هز رییتغ يها نهیاست. هز يوفادار گریبرند هم مؤلفه د رییتغ يها نهیهز شود. یتلق

مصرف  نکهیباالست احتمال ا رییتغ يها نهیهز یسازد. وقت یمصرف کننده مشکل م يعالمت را برا کی رییتغ ،یکیتکن

نشود.  فیتعر یبه صورت واقع يشتر خواهد بود هرچند اگر وفاداریب بماند یخود وفادار باق دیکننده بر حسب تکرار خر

مصرف کننده تکرار  دی. به عنوان مثال ممکن است خرستیروشن ن یسادگ نیآن دو مقوله به ا انیدر آن صورت ارتباط م

 يبر وفادار رییتغ يها نهیهز ریرو تأث نیباشد. از ا امدهیبه دست ن یتیرضا شود اما یهم م هیتوص گرانیشده و برند به د

و همکاران،  یرلیمصرف کنندگان متفاوت است )ب اتیمصرف کنندگان با توجه به نوع محصول، طبقه محصول و خصوص

5112.) 

 يوجود دارد، وفادار رییتغ يها نهیمصرف کنندگان و هز تیعالوه نشان داده شده است که هرگاه هر دو عامل رضا به

توانند  یم یباشد، رقبا به سخت تیرضا يمصرف کنندگان بر مبنا يو البته اگر وفادار ابدی یم شیمصرف کنندگان افزا

 (.7332خود را وارد معرکه سازند )کلمپره، 

کند  شتریب يفاداررا بر و تیتواند وزن رضا یم يوفادار جادیا يبرا رییتغ يها نهیدر استفاده از هز یاساس بیع دو

 يها تیاز محدود یتوانند باعث حذف برخ یکه م یو عوامل خارج دیجد انیعبارتند از مشکل به دست آوردن مشتر
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مصرف  ییو توانا زهیشود و انگ یصرف م دیخر يریگ میتصم ندیکه در فرآ ینیزبیبرند گردند. درجه دقت و ر رییتغ

 (.5112و همکاران،  یرلیاثرگذار است )ب يدو عامل وفادار نیا انیکنندگان را در انتخاب و پردازش انتخاب بر ارتباط م

انتخاب مصرف  ندیاز فرآ یتواند بخش مهم ینسبت به برند مهم است و م يدر محصول هم در وفادار يریدرگ سطح

هم وفادار خواهند شد و تکرار  شتریشوند، ب یم ریدرگ شتریانتخاب ب ندیکه در فرآ یدهد. مصرف کنندگان حیکننده را توض

، تلی)لکلرك و ل دیبه حساب آ ياز وفادار يتواند شاخص معتبر یباال م يریمحصول با سطح درگ کیدر  دیرفتار خر

7331.) 

ارزش  يو نگه دار جادیا يبرا ،ياز سطح فروش و سود آور نانیاز تهاجم رقبا و اطم تیحما لیبه برند به دل يوفادار

 یمصرف کنندگان اساس يبرند از سو دیخر يفهم و درك الگو ،یابیبازار يها ياست. از نقطه نظر استراتژ يبرند ضرور

 رینظ یعوامل لیتر است. هر چند به دل یاساس دیجد انیمشتر بنسبت به جذ يجهت بقا و سود آور انیمشتر يو نگهدار

 يها تقاضا برا از عرضه ياریبرند و شباهت بس نیاطالعات درباره ا یانتخاب در اکثر طبقات محصول، فراوان یفراوان

از طبقات محصول در حال کاهش است  ياریدر بس يخاص، وفادار يا نمودن شناسه دایارزش و کمبود زمان جهت پ

 (.7333، تری)پ

 اهمیت و ضرورت وفاداری به برند -2-2-3

شود که به  ید ممج دیخر شیو برند است که باعث افزا يمشتر نیب یاحساس ،یعاطف وندیپ کی عواق در ياداروف

 شود: یم ینیباعث چگونه ارزش آفر ریطرق ز

 .دهدی را کاهش م دیجد انیبه دست آوردن مشتر يها نهیهز -

 کنند. یم يشتریب هستند استقبال ربه آنها وفادا انیکه مشتر ییخرده فروشها از برندها ژهیکنندگان بو عیتوز -
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 یم هیبه آنها توص را برند ایکرده  یرا معرف يدیجد انیشده و مشتر لیوفادار به هواداران برند تبد اریبس انیمشتر -

 کنند.

 آورند. یرقابت و تحوالت بازار بوجود م طیدر شرا یتنفس مناسب يوفادار فضا انیمشتر -

 

 مدل های وفاداری به برند -2-2-4

 مدل آکر و دیوید -2-2-4-1

این مدل داراي پنج سطح است  است. 7و دیوید 7مدل وفاداري یه برند مربوط به مدل هرم وفاداري آکر  نیمشهورتر

 که در ادامه به تعریف این سطوح پرداخته شده است.

 

 

 (Aaker and David, 1991هرم وفاداری ) -1-7شکل 

 

                                                      
1
 Aaker 

2 David 

 متعهد به برند

 عالقمند به برند

از هزینه های تغییر  -مشتریان راضی 
 راضی هستند

بدون هیچ دلیلی برند را  -مشتریان عادی 
.تغییر می دهند  

حساس به قیمت، بی تفاوت و هیچ  -مشتریان متغیر 
.وفاداری به برند ندارند  
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که هیچ وفاداري به برند ندارند و کامالً به برندهاي مختلف بی تفاوتند و براي سطح اول نشان دهنده خریدارانی است 

 آنها تنها قیمت مناسب بهترین معیار براي خرید محصوالت یا خدمات برند است.

سطح دوم شامل رضایتمندي و یا حداقل عدم نارضایتی خریداران است. عدم نارضایتی از قیمت براي تغییر ندادن برند 

ت؛ اما این نوع وفاداري آسیب پذیر است و هنگامی که رقبا مزایاي درك شده بیشتري را فراهم کردند، این نوع کافی اس

 .دهند یمشتریان برند خود را تغییر م

تغییر شامل از دست  يها نهیتغییر راضی هستند )هز يها نهیها از هز سطح سوم در برگیرنده مشتریان راضی است. آن

را ایجاد کنند که از  ییها یستگیاست(. از دیدگاه این مشتریان رقبا باید شا و ... مزیتهاي وفاداريدادن زمان، پول یا 

سطح در برگیرنده مشتریانی است که واقعاً برند را دوست دارند و ارتباط عاطفی  نیتغییر بیشتر شود. چهارم يها نهیهز

خوب و کیفیت درك  يها دهاي آن را دوست دارند و یا تجربهاند. بر اساس این نوع ارتباط نما خاصی با آن بر قرار کرده

 .شود یشده باالیی از آن دارند. این دلیل عاطفی گاهی اوقات یک واقعیت بوده و یک ارتباط طوالنی مدت را موجب م

عملکردي  و کسانی هستند که از دیدگاه کنند یها به این برند افتخار م پنجمین سطح نشان دهنده تعهد مشتریان است، آن

است که آنها در باالترین قسمت هرم  يا و شخصیتی این برند براي آنها مهم است. ارزش این طبقه از مشتریان به اندازه

 (.Aaker and David,7337 in Ioan, 5111قرار دارند )

ي ها برنامهدر (، شناسائی انواع مشتریان و تمرکز بر جذب و حفظ وفاداري آنها 7337) دیویدبا توجه به مدل آکرو 

راهگشاي تحقیق باشد. این مدل به شناسائی و تفسیر بهتر بعد وفاداري در مدل مفهومی  تواند یموفادار نمودن مشتریان 

 .دینما یمتحقیق حاضر کمک 
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 بأسمدل دیک و  -2-2-4-2

بیان کردند که وفاداري میزان ارتباط بین نگرش نسبی و خرید حمایتی است. بر اساس تحقیقات آنان و  5و بأس 7دیک

: وفاداري قالبی و عدم وفاداري شود یدسته تقسیم م 2نشان داده شده است، وفاداري به  5-5که در شکل شماره  يا بگونه

دي باشد. وفاداري کامل و وفاداري پنهان نیز در که ممکن است داراي معایب زیا شود یدر نگرش نسبی کم ایجاد م

. از سویی دیگر همان طور که در شکل مشخص شده است وفاداري کامل در نگرش شود ینگرش نسبی زیاد ایجاد م

نسبی و خرید حمایتی زیاد هستند. عدم وفاداري در نقطه مقابل آن قرار دارد و در نگرش نسبی و خرید حمایتی کم قرار 

ادي که به طور قالبی وفادار هستند داراي خرید حمایتی زیاد و نگرش نسبی کم و وفاداري پنهان در نگرش دارد. افر

نسبی زیاد و خرید حمایتی کم قرار دارد. مشتریانی که داراي عدم وفاداري هستند داراي نگرش منفی به برند کنونی و 

 (.Dick and Baus, 7332 in Ioan, 5111) باشند ینگرش مثبت به رقباي این برند م

 (Dick and Basu, 1991وفاداری از دیدگاه دیک و بأس )-1-7جدول 

 خرید حمایتی

  زیاد کم

 زیاد وفاداري کامل وفاداري پنهان نگرش نسبی

 کم وفاداري قالبی عدم وفاداري

 

بعد هویت برند را در  تواند یم ها آن(، نگرش نسبی مشتریان و رفتار خرید حمایتی 7332بأس )با توجه به مدل دیک و 

 مدل مفهومی تحقیق حاضر تبیین و تفسیر نماید.

                                                      
1
 Dick 

2
 Basu 
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 مدل رولی و دیویس -2-2-4-3

7رولی
ها  پیشنهاد کردند که مشتریان غیر وفادار بر اساس قصد خرید و نگرش نسبی با یکدیگر متفاوتند. آن 5و دیویس 

 سطح وفاداري را پیشنهاد کردند: 2دادند و  وفاداري را بر اساس رفتار و نگرش با هم مورد بررسی قرار

ها مشتري نیستند زیرا هیچ آگاهی ندارند. البته ممکن است  هستند. آن عالقه یکه کامالً افراد در آن ب وفاداری آزاد:

 د.مشتري وفادار باشن توانند یشرایط تغییر کند و آنها در آینده مشتري این برند شوند؛ به عبارت دیگر آنها بالقوه م

اند و هنوز  در مورد مشتریانی صحیح است که بطور موقت در وضعیت وفاداري قرار گرفته :یا وفادرای مداخله

. این دانند یسواالتی در مورد برند دارند زیرا آنها تجربه منفی از این برند داشته و یا این برند را با دیگر برندها متفاوت م

 منفی آنها حذف شود. يها تشویق شوند و تجربه توانند یمشتریان م

و  کنند یاست که تکرار خرید نم يا ها به گونه مشتریانی هستند که عادت به وفاداري دارند. رفنار آن وفاداری شیفته:

شیفتگی . نگرش آنها به برند مثبت است، اما اغلب بی تفاوت هستند. کنند یاحتماالً در آینده نیز این برند را خریداري نم

 آنان به علت تجربه منفی از یک برند و تجربه مثبت نسبت به رقبا و یا تغییر در نیازهاي مشتري است.

ها نگرش  این مشتریان داراي نگرش منفی قوي و رفتار احترام آمیز نسبت به آنان است. آن وفادرای از هم گسیخته:

 Rowley and Daves, 7332 inنمایند. ) گر برندها ارتباط برقرار میو احتماالً با دی کنند یمنفی خود را نسبت به برند حفظ م

Ioan, 5111.) 

 (Rowley and Daves, 1991) دیویس و رایلی دیدگاه از وفاداری-7-7 جدول

                                                      
1
 Rowley 

2
 Daves 

 رفتار

 نگرش  بی تفاوت منفی
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به شناسائی هر چه بهتر بعد رضایت  تواند یم(، ابعاد نگرش و رفتار مشتریان 7332) سیویدبا توجه به مدل رایلی و 

 در مدل مفهومی تحقیق کمک کند. آل دهیادرونی 

 عوامل موثر بر وفاداری به برند -2-2-5

دارد  تیفیک از قبل از شیب يدارد. مصرف کننده امروزه انتظار یگذرا و نامعلوم يامروزه معنا تیفی: کتیفیدرك ک -7

به عنوان قضاوت مصرف کننده در مورد  کیفیت است. درك یسالح رقابت کیبه عنوان  تیفیامروزه ک گریبه عبارت د

ارزش  یابیارز یهسته اصل تیفیشود. درك ک یم فیبرندها تعر ریبا سا سهیبرند در مقا يبرتر ایها، ارزش  تیتمام مز

 و انتخاب برند در ارتباط است. دیقصد خر مت،یحداکثر ق پرداخت به لیبا تما رایبرند است ز

 و قابل اتکا. قیخدمت وعده داده شده به طور مناسب و دق هیقابل اعتماد بودن: توان اجرا و ارا -5

 لیخصوص اگر دل به را منتظر نگاه داشتن انیبه آنها: مشتر يخدمات فور هیو ارا انیبه کمک به مشتر لیتما -9

 به دنبال دارد. را خدمات تیفیاز ک یو برداشت منف یتیوجود نداشته باشد، نارضا یمشخص

بعد شامل  نیا .انیمشتر نانیآنها در جلب اعتماد و اطم ییتوانا نیو حضور ذهن و همچن یدادن: آگاه نانیاطم -2

 باشد. یم ریز يها یژگیو

 خدمات هئارا یستگیشا -

 منفی وفاداري آزاد شیفته

 بی تفاوت مداخله گر از هم گسیخته
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 انیمودب بودن و احترام گذاشتن به مشتر -

 انیارتباط موثر با مشتر يبرقرار -

 اوست. يو منفعت برا ازیامت نینسبت به فرد خدمتگذار برتر يکه محبت و اعتماد مشتر یاصل کل نیاور به اب -

 هاست: یژگیو نیشامل ا یهمدل ي.نشان دادن و اعمال توجه خاص و گرم به مشتر یعنی :داشتن یهمدل -2

 .شود کیبتواند به فرد نزد يمشتر -

 درك آنها. يو تالش برا انیمشتر يازهایحساس بودن نسبت به ن -

 هموجود در محل عرض یارتباط يو کارکنان و ابزارها یکیزیف زاتیو تجه التیظاهر تسه یعنیحفظ ظاهر:  -6

 .خدمات

 

 پیامد های وفاداری به برند -2-2-6

دانند که چگونه با  یوفادار با مارك ها و محصوالت شرکت آشنا هستند، آنها م انیها: مشتر نهیدر هز جویی صرفه ۔7

 انیتوانند از طریق مشتر یدارند. شرکت ها م ازیبه شدت ن انیمشتر نیشرکت تعامل داشته باشند. شرکت ها به کمک ا

 کنند. جادیا يادیز ییکارآخود  يوفادار خود در جهت استفاده از منابع، برا

کنند.  یم یخود معرف انیشرکت آشنا باشند، آنها را به دوستان و آشنا کیکه با محصوالت  یانی: مشترمیمستق غیتبل -5

را نشان بدهند.  یآگاه نیا زین گرانیداشته باشند و به د یافراد دوست دارند که نسبت به موضوعات آگاه ،یبه طور کل

 کنند. یم یمعرف زیشان ن گانیشان را به دوستان و همسا اهوفادار، محصوالت مورد دلخو انیمشتر دیترد یب
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براساس تجربه اش اعتقاد دارد  «یدون»است، اما  زیو ر فیظر اریمورد، بس نیترك کردن: ا يکردن به جا تیشکا -9

شرکت  ایدر مورد محصوالت  يبه بدکه آنها با تجر یدانند. زمان یم يوفادار خودشان را مالک مارك تجار انیکه مشتر

کنند تا مطمئن شوند که مسأله مورد نظرشان  یم يریگیپ نقدرزنند و موضوع را آ یم تیشوند، دست به شکا یمواجه م

خواهند که آن  یکنند که مارك خودشان است و م یباور دارند و احساس م يآنها به آن مارك تجار رایحل شده است. ز

در  فیموضوع ظر نیکنند. ا یم تیشرکت، اقدام به شکا ایکنار گذاشتن آن مارك  يبه جا نیبرارا بهبود بخشند. بنا

 شود. یمهم تلق اریفرصت بس کیتواند  یثبات هستند، م یوفا و ب یب اریبس انیتجارت امروزه که در آن مشتر يایدن

از  یکیکنند  یم يداریمختلف، محصوالتشان را خر يکانال ها قیوفادار معموال از طر انیانتقال کانال : مشتر -2

از  یشرکت ها عالوه بر فروش به روش سنت شتریاست. امروزه ب نترنتیامروز، ا يایدر دن دیخر يکانال ها نیمهمتر

دارند که آن را از  لیدارند، معموال تما ییآشنا یبا مارك خاص که يوفادار انیکنند. مشتر یاستفاده م زین ینترنتیفروش ا

شرکت  يها برا نهیآنها و کاهش هز يتقاضا برا شیموضوع، منجر به افزا نیکنند و ا يداریمختلف خر يکانال ها قیطر

 شود. یم

مورد نظرشان را  يکنند و مارك تجار یوفادار، نام شرکت را در ذهن خود حفظ م انی: مشتريخود به خود یآگاه -2

 یآن م يحفظ و نگهدار و يسهم مشتر شیخود، منجر به افزا يموضوع به خود نیرند. اسپا یبه شدت به ذهن خود م

 انیکرده و مشتر یمعرف زیخودشان ن انیمارك شرکت را به دوستان و آشنا انیشود که مشتر یشود. به عالوه، موجب م

 کنند. جادیشرکت ا يرا برا يشتریب

محصول خاص  کی یبانیپشت يایدارند که از مزا لیوفادار، تما انیمارك: مشتر يها یینسبت به دارا شتریب یآگاه -6

 يبر سهم مشتر يمارك تجار« پنهان يهایی دارا»همان  ایکننده  یبانیپشت ياینسبت به مزا یآگاه نیداشته باشند. ا یآگاه
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کنند که از  یاحساس م رایکنند که نسبت به مارك وفادار بمانند ز یدا میپ لیتما انیمشتر نیاست. ا رگذاریو حفظ آن تأث

 .(,Rowley 5112کنند ) یکسب م يشتریارزش ب قیطر نیا

 تصویر برند -2-3

 مقدمه -2-3-1

از آنها  کیبه نحوه ادراك ما از هر  یخدمت بستگ کی ایمحصول و  کی ،ينام تجار کیما از  یابیارزش یچگونگ

. چارچوب مرجع به طور عمده میگستران یها م آن يدارد که بر رو یبه چارچوب مرجع یامر به نوبه خود بستگ نیدارد. ا

 قیوجود دارد که از طر یدستور کار ذهن کی يتجار يها نام ي. درست همان گونه که براردیگ یاز تجارب ما سرچشمه م

نام  کیآن،  قیوجود دارد که ما از طر یدستور کار ذهن کی زیصفات ن يبرا م،یکن یم یتداع نیطبقه محصول مع کیآن با 

از صفات  يوسعت دارد که تنها بر معدود يا توجه ما به اندازه یپرتو کانون ،یعیطب طی. تحت شرامیکن یم یرا تداع يتجار

صفات، ممکن است ادراك ما از محصول  گرید يمرکز توجه و افکندن پرتو آن بر رو ریی. با تغشود یمتمرکز م ينام تجار

 نکهیتر کردن صفات مثبت استفاده کرد، افزون به احتمال ا برجسته يبرا توان یم ریکند. از کلمات و تصاو رییمورد نظر تغ

از  یکی ينام تجار کی تیمحبوب زانی. نحوه تفکر ما درباره ممیشیندیبه آن صفات ب میکن یفکر م يهرگاه درباره نام تجار

ما از آن مارك خاص باشد.  دیانتخاب و خر يمبنا تواند یم نیخواهد بود که ا يابعاد مهم تصور ما از آن نام تجار

افراد سازگار باشد و در صدد  یکند که با نوع نگرش کنون و عرضه دیتول ار یبکوشد محصوالت دیشرکت با کی ن،یبنابرا

 ادیز اریبس يها نهیبا هز اند دهیها کوش از سازمان یبرخ ،ییاست که در موارد استثنا یهیدهد. بد ریینگرش آنها را تغ دیایبرن

باشد که  نیا يا اب حرفهیمهارت بازار نیبارزتر دی. شااند دهینرس جهیهم به نت يدهند و در موارد ریینگرش افراد را تغ

 ينام و نشان تجار نییکند. تع تیکند، مصونش بدارد و آن را تقو يبه وجود آورد، از آن پاسدار يبتواند نام و نشان تجار

به مصرف  يکمک کند. نام و نشان تجار داریبه خر تواند یمختلف م يها و از راه دیفزایر ارزش هر محصول بب تواند یم

نوع نام و نشان  کیبا  یمحصول شهیکه هم يداریکند. خر یی، شناساداند یم دیرا که مف یمحصوالت کند یکننده کمک م
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خواهد بود.  یمشخص تیفیو ک ایمزا ،یژگیو يمحصول را بخرد، دارا نیکه هر گاه ا داند ی، خوب مخرد یم يتجار

محصول صحبت کرد.  کیخاص  يهای ژگیبر اساس آن درباره و توان یکه م شود یم ییمبنا ينام و نشان تجار نیهمچن

محفوظ مصون و  یمنحصر به فرد محصول، از نظر قانون يها یژگیکه و شود یشرکت فروشنده باعث م ينام و نشان تجار

نام و  ن،یاز آن به بازار عرضه خواهند کرد. گذشته از ا ینسخه دوم بیرق يها صورت شرکت نیا ریبماند، چون در غ

نام، عبارت، عالمت، طرح  کی"برند  کند. يبند میکه بازارها را تقس دهد یامکان را م نیا شندهبه شرکت فرو ينشان تجار

آنها از رقبا به  زیاز فروشندگان و تما يا مجموعه ای کیاست که به منظور مشخص شدن کاال/خدمات  ها نیاز ا یبیترک ای

 يدیو دو مفهوم کل شود یم فیتعر انیشرکت و مشتر یعنیبرند، از دو منظر  ،ی(. به طور کل7337)کاتلرا،  "رود یکار م

با توجه به  زیبرند ن ریو کار، تصو بدر مطالعات کس میمفاه ری. همانند سادیآ یم دیبرند پد ریو تصو برند تیهو

است که  یفیشده است تعر رفتهیکه به طور گسترده پذ یفیاز تعار یکیدارد.  یمختلف یو معان ریمختلف، تفاس يها دگاهید

ات برند برند ادراك مصرف کننده از برند است که توسط تداعی ری(. تصو5119، نایو پ نزیشده است )مارت انیتوسط کلر ب

کاال  میاز تجربه مستق تواند یبرند م ریتصو ن،ی(. بنابرا5117کلوث، کاپال و آلفورد،  ری)ف ابدی یدر حافظه، بازتاب م موجود

در  یاستنباط حاصل از ادراکات قبل لهیبه وس ایو  یمنابع بازرگان ریسا ایشرکت  لهیو خدمات، اطالعات منتقل شده به وس

 (.5119 نا،یو پ نزیشود )مارت جادیمورد شرکت، ا

 مفاهیم و تعاریف -2-3-2

. پرفسور کوپن کلر، دانشمند و ردیگ یشرکت قرار م يتهایفعال ریساده ادراك است که تحت تأث دهیبرند پد ریتصو

گر  یتداع لهیداند که به وس یبرند را ادراك مصرف کننده در مورد آن م ریبرند، تصو تیریپرداز برجسته حوزه مد هینظر

گر برند موجود در حافظه  یتداع لهیاست که به وس یبرند مجموع ادراکات ری. تصوابدی یبرند موجود در حافظه، بازتاب م

ادراك مصرف  گر،ید انیاست که در ذهن مصرف کننده وجود دارد. به ب یبرند مجموعه ادراکات ری. تصوابدی یبازتاب م

 جادیمصرف کننده از تمام مجموعه برند است که توسط شرکت ا یذهن ریبرجسته محصول، تصو يها یژگیکننده از و
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 غات،یمحصوالت، تبل ،يتوسط برند شامل نام، عالئم ظاهر یارسال میتمام عال بیرا از ترک يریتصو ،يشده است. مشتر

مناسب از ذهن  يتوان با نشانگرها یادراکات را م نیدهد. ا یدر ذهن خود شکل م ره،یو غ یرسم يها هیو اطالع امهایپ

ادراك شده مصرف کننده در مورد برند را کاهش  سکیمثبت شناسه، ر ریومصرف کننده فراخواند. ثابت شده است که تص

در ذهن مصرف  یمناسب ریکه تصو يبرند ن،یدهد. همچن یم شیمصرف کننده را افزا يو وفادار تیداده و سطح رضا

و مثبت دارد، راحت تر در ذهن  يقو ریکه تصو يبرند را،یکند. ز یم یرا ساده تر ط يساز گاهیجا ندیکننده دارد، فرآ

 تیتوانند شخص یاما م ستندیرا در بردارد، گرچه برندها افراد ن قتیحق کیبه مثابه شخص،  برند بندد. ینقش م يمشتر

این پنج  از آنهاست. یبرندها ناش نیبمورد مشاهده  هاي تفاوت از ٪39 بایکند که تقر یم یپنج بعد معرف آکر دار شوند.

 جنبه تقسیم شده است که شخصیت برند را شکل می دهند: 72بعد به 

 

 . متغیر های تفسیر کننده شخصیت برند7-7شکل 
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 ریموسسه، تصو ریوجود دارد که عبارتند از: تصو رینوع مختلف تصو نیدر نظر گرفتن روابط محصول/ موسسه چند با

انداخته و سپس به  میمفاه نیاز ا کیگذرا بر هر  يمرور نجایبرند. در ا ریتصو ایمحصول  ریخرده فروشان و تصو

 .میپرداز یبرند م ریتصو یعنی یموضوع اصل

شده است:  هی( ارا7323توسط گونترا ) فیآنها تعر نیتر یشده است که اساس هیموسسه ارا ریاز تصو یمختلف فیتعار

 یشرکت، با آن موسسه تداع کی يها تیکل فعال جهیکه به عنوان نت یینش، احساس، آرمان ها و باورهااز دا یبیترک»

از آن موسسه خواهد داشت که بر ارتباط  یذهن ریتصو ،شرکت در تماس است کیاز جامعه که با  يهر فرد«. شود یم

که  يا وهیش"شده است  فیصورت تعر نیفروشگاه هم به ا ریو داد و ستد با آن شرکت اثرگذار خواهد بود. تصو

 گرید یو بخش يکار کرد تیفیک ریتحت تأث تیاز آن ذهن یشود که قسمت یم فیتعر دارانیفروشگاه در ذهن خر

 (. 732۲ نز،ی)مارت "است یروان شناخت يها یژگیو ریتحت تأث

 است: دهیگرد فیتعر ریز يبه صورت ها میمفاه نیجدا از ا یبرند به عنوان مفهوم ریتصو

 (.73۲۲خاص )کاتلر،  ياز باورها درباره شناسها اي مجموعه -

 (.7335)آکر،  افتهیسازمان  هاتداعی مجموعه -

 (.7335 ل،ی)ب ملموس برند ریملموس و غ يها یادراکات مصرف کننده از تداع ایبرند،  یتداع یبترکی اثرات -

 (.739)کاتلر،  شودیم رف کننده شکل گرفته است. منعکسکه در حافظه مص ییها تداعی با که برند درباره ادراکات -

 (.7332، شرکت است )راس کی یابیبازار ختهیآم يتهایفعال یاثرات جمع جهینت ریتصو -

 (.7336،  نخانیو ز یمصرف کننده به برند خاص )ابن ییعقال ای یادراکات احساس -
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قرار گرفته است، اما توافق  قمورد تصدی یابیمفهوم در بازار کیبرند به عنوان  ریتصو يمتماد انیهرچند از سال نیبنابرا

 آن وجود دارد. فینسبت به تعر یکم

 است که: نیا افتیتوان در یم فیتعار نیا شتریحال آنچه در ب نیبا ا

 (.5115 است )الو و لمبر، ها یاز تداع يا هاست که حاصل پار يو چند بعد یکل يبرند سازها رتصوی -

 (.5112 ،یچرناتون يو د نزیبرند است )مارت تیبرند متفاوت از هو ریتصو -

 (.7335 ل،یاستفاده کننده است )ب ریمحصول و تصو ریموسسه، تصو ریبرند حاصل تصو ریتصو -

که در  ییها کیتکن گردد، مهارتها و یهم سطح محصول مربوط م یابیبازار ریکه اصطالح برند با تصو یدر حال

 گسترش داده شده است. یابیشود، به همه سطوح تصورات بازار یبرند به کار برده م تیریمد

 

 اهمیت و ضرورت تصویر برند -2-3-3

به دست آورده است. موسسات درباره  يا ندهیفزا تیاهم یابیدر همه سطوح بازار ریدرك تصو ریاخ يدر سال ها

 ریبه صورت ز یابیدر بازار ریبر تصو دیمتعدد تاک لیند. دالکرده ا دایپ ياریبس لیتما شانیها تیاز فعال یدرك عموم

 (:7332 ناگان،یشود )م یخالصه م

 .مصرف کنندگان يریگ میتصم يرفتار يبر جنبه ها دیکشناخت و تا -

 .يکار کرد يجنبه ها يمحصول به جا نینماد يفراوان جامعه بر جنبه ها التیتما -

 تنوع محصوالت نسبتا همگون. شیافزا -

 .ابدی یم شیافزا ریتصو يمبهم شناخت مصرف کننده بر جنبه ها يها امیمحصول و پ یدگیچپی با -
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با دوام  یرقابت يها يکند و برتر یعیرشد سر يبردار یکه کپ شودی باعث م یکیتکنولوژ يکه نوآور قتیحق نیا -

 نباشد.

 مدل های تصویر برند -2-3-4

 ينام تجار کیالزم است عنوان شود که  ينام تجار ریتوسعه تصو يکه برا کنند یم انی( ب5111) ستالریو جو چم آکر

مفهوم نام  دیبا ریدر بازار هدف وارد شده باشد. تصو یو شفاف باشد و به اندازه کاف یغن تیهو يدارا ستیبا یم يقو

مصرف کننده در حال  کیکه  ینشان دهد. زمان يبا درك نام تجار او ارتباط آن ر یرا در ارتباط با تجربه واقع يتجار

 يمطمئناً آن جستجو در ارتباط با نام تجار د،یخاص و منحصر به فرد را تجربه نما زیچ کیاست  لیجستجو است و ما

شامل  ينام تجار تی. هودهد یشانس خوب به رقبا م کیبا انتظارات مصرف کننده،  ينام تجار ریتصو يناسازگار است.

و  دیانجام کار بصورت مف ي. در جستجو براشود یم ییاست که در بازار هدف رمزگشا يرنام تجا کیمورد نظر  يمعنا

مصرف کنندگان قابل درك  يکه برا ابدیتوسعه  يریرقبا متفاوت باشد و در مس ریاز سا یستیبا ينام تجار تیکارا هو

نام  تیدر بازار به انتخاب هو ينام تجار تیکه موفق کند یم انی( ب73۲3پارك ) ،ياز دانشمندان نام تجار یکی باشد.

 کند یرا منتقل م ينام تجار تیهو یبه اندازه کاف ریتصو نکهیا ینیو تضم تیدر حال توسعه هو ریاستفاده از تصو يتجار

 یرا پاسخگوست، بستگ ياست و ارزش مطلوب مشتر متفاوت، از رقبا شود یو توسط شرکت به طور مناسب انتخاب م

ارتباطات با مصرف کنندگان  يروش برا نیکاراتر ينام تجار ریکه تصو کند ی( ادعا م5119که کاپفرر ) یدر حالد. دار

 قیرا از طر ينام تجار ریتوسعه تصو ندی( فرآ5119) گرانیاست، آکرو د ينام تجار تیهو تیاست و آن نشانگر اهم

 (.Aaker & Joachimsthaler, 5119) شمارند یمهم م ریشکل ز
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 (Aaker & Joachimsthaler, 7113. مدل تصویر نام تجاری بر اساس هویت نام تجاری )3-7شکل 

 

 تصویر برندعوامل موثر بر  -2-3-5

سه نوع جلوه  يدارا . هر برنددر برند است ختهیآم یشهرت و سرقفل ز،یتما ییبرند بازتاب و بزرگنما ریتصو ای تیذهن

 است که عبارتند از:
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 ت.صفات خاص اس ای یژگیعملکرد، تقاضا، منافع، و یچگونگ یابیارز: شامل منطقی جلوه -

 ت.اس یو ادراکات حس ریصدا، تصو ،ییبایز ،يعوامل ظاهر یابارزی شامل: احساسها جلوه -

عوامل نامحسوس  زنی و نایبرخورد و نظر دوستان، بستگان، آشنا یو چگونگ ی: شامل مالحظات اجتماعیجلوه عاطف -

لذت از داشتن و استفاده از  یو حت یخاطر آرامش درون تیو رضا یمثل احساس شادمان یو روح یانآثار رو يو دارا

 برند است.

 قیتوان از طر یبرند را م ریتصو یبرند را شکل داد. هسته اصل تیو ذهن ریتوان تصو یسه جلوه فوق م بیترک از

و ... نسبت به  یسبک زندگ ،ياقتصاد تیبا توجه به وضع انیکرد، اما مشتر جادیا یابیبازار يتالش ها ریو سا غاتیتبل

 یخود م يبراساس معلومات، باورها، ادراکات و قضاوت ها ابرند ر ریبرند واکنش نشان داده و تصو یعوامل ارتباط

 سازند.

 پیامد های تصویر برند -2-3-6

هست  نینماد یدار هست و شامل معانخدمات نشان ایمحصول  کی ایبرداشت از برند و  ای یذهن ریبرند، تصو ریتصو

 میاز تجربه مستق تواند یم یتداع نیکه ا کنند یم یخدمت تداع ایمحصول  کیخاص  يهای ژگیکه مصرف کنندگان با و

موجود از قبل که سازمان  يهای تأثیر تداع لیبه دل ایو  ازاراز اطالعات به دست آمده از ارائه ب ایشود و  یناش انیمشتر

برند در نظر گرفته و آنرا در سه  ریتصو يرا برا ی( منافع7339اساس کلر ) نیشود. بر ا یبر مصرف کننده داشته، ناش

 کرده است: يبخش طبقه بند

 يمنافع عملکرد -

 یتجرب منافع -
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 نینماد منافع -

مرتبط با محصول  يهای ژگیاست و معموالً با و یخدمات مصرف ایمحصول  یذات يایمربوط به مزا يعملکرد يایمزا

خدمات وجود دارد و معموالً  ایبه استفاده از محصول و  لیاشاره به آنچه در آن احساس تما یتجرب يایمطابقت دارد. مزا

 نایب ،یاجتماع دییتأ يبرا یاساس يازهایبا ن نیمنافع نماد کهیمربوط به محصول مطابقت دارد، در حال يهای ژگیبا و

 ریتصو ،یمرتبط با محصول مطابقت دارد. به طور کل ریغ يهای ژگیو عزت نفس مرتبط هست و اساساً با و یشخص

 جادیاحساسات مثبت ا جادیو ا دیخر يبرا یلیبرند، دل زیپردازش اطالعات و تما يبرا ياز لحاظ کمک به مشتر تواند یم

 (.7935 ،يو منصور یمیگسترش ارزش ارائه کند )ابراه يرا برا ییکرده، و مبنا

سهم  يشده و رو دارانیدر خر د،یخر میتصم یختگیبرند، موجب برانگ کیبا توجه به آنکه ادراکات مصرف کننده از 

سود  جادیکه موجب ا باشد یقدرتمند م ییدارا کیو  کیابزار استراتژ کیبه عنوان  نی، بنابراگذارد یم ریبازار سازمان تأث

 (.5111 م،یک نی)ش ودش یسازمان م يبرا شتریب

 ارزش درک شده سبز -2-4

 محصول سبز -2-4-1

و  استفاده د،یآن درتول یو اجتماع یطیمح  ستیشود که عملکرد ز یمحصول اطالق م کیبه  یاصطالح سبز هنگام

 .(7937 ،یو بوزنجان ی)کردشول باشد افتهیبهبود  یبه طرز قابل توجه بیرق يها کاال ریبا سا سهیدفع در مقا

 ياست که به طور بالقوه برا يعناصر يحاو نینرسانده و همچن انیز ستیز طیاست که به مح یسبز محصول محصول

 یطراح يبه گونه ا ییارهایمع نیچن ياست که دارا یمحصول محصول سبز، گرید یفیطبق تعر .ستندین مضر ستیز طیمح

استفاده شده که بتوان  يآن از مواد دیدر تول نیهمچن ومجدد را داشته باشد  دیتول مونتاژ و استفاده، تیشده باشد که قابل

 گرید يرا نسبت به کاالها يکمتر یطیمح یداشته و آلودگ ییکارا ياز لحاظ مصرف انرژ قرارداد. افتیآن را مورد باز
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 دینما جادیا يکمتر یطیمح ستیز يها انینمود که ز فیتعر یتوان آن را محصول یتر م یکل یانیدر ب .دینما جادیا

 .(5177و همکاران،  نیبرا)

 يکاالها از جمله، ه اند،نمود میسبز را به چند طبقه تقس يدر مطالعات خود کاالها زین (7336) و همکارانش لچیچگلم

 طیمحصوالت سازگار با ح تست نشده، واناتیح يکه رو یمحصوالت افت،یقابل باز يکاغذ محصوالت ،یسبز عموم

 .(5177 و،ی)کا دارند یکارائ يکه از نظر مصرف انرژ یاوزون و محصوالت ي هیسازگار با ال يها گاز ست،یز

 سبز یمارک تجار ژهیو ارزش -2-4-2

واسطه نام و  که به يا افزوده کرد: ارزش فیتعر گونه نیرا ا يارزش مارك تجار 73۲3در سال  یابیبازار یانجمن علم 

و  انیمشتر لهیوس افزوده به ارزش نی، اشود یم جادیمحصول ا يسهم بازار برا ای شتریسود ب هیحاش قینشان در بازار از طر

(. 5111و نور،  نیاسیشود ) یتلق یمال ییدارا تواند یمطلوب م ياز روابط و رفتارها يا به مجموعه هاعضا با توج ریسا

 يمارك تجار يها یو بده ها ییاز دارا يا را مجموعه بزس ي(، ارزش مارك تجار7339( و کلر )7337(، أکر )5171چن )

که بر ارزش  کنند یم فی، اسم و نماد آن تعريدرباره مارك تجار یطیمح ستیز يها یدرباره عملکرد سبز و نگران

 .کاهد یاز آن م ایخدمت افزوده  ایمحصول 

 ایعمل درك شده از کاال ) سهیحاصل از مقا یتینارضا ایرا احساس فرد از لذت  تی( رضا5111سبز کاتلر ) تیرضا

از عملکرد  يریو آن را سطح دلپذ کند یسبز را مطرح م تیرضا زیکرده است. چن ن فیتعر (با انتظارات خود اش جهینت

(. 5171)چن،  داند یم انیمشتر یطیمح ستیز يها شیو گرا ریپذ سبز، انتظارات تحمل يازهایبرآورده شدن ن يمصرف برا

در ارتباط  يمشتر یطیمح التیاز برآورده شدن تما یبخش تیرضا زانیم يسبز به معنا تی( رضا7336) وریاول فیدر تعر

 شده ینیب شیصورت پ طرف مقابل است که به نانیاز اطم یاعتماد سطح. است بزس يازهایو ن داریبا مصرف، انتظارات پا

ات ین ایانتظارات مثبت از رفتارها  يبر مبنا يریپذ بیآس يبرا ی( اعتماد را هدف733۲همکارانش ) و وی، روسکند یعمل م
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آن را  ،بزکردن ساختار اعتماد س طرح( با م7332( و گان سان )73۲2) ی(، اسچور و اوزان7362. بالو )دانند یم گریطرف د

و  یرخواهیخ ار،بعتاز ا یانتظارات ناش ایباورها  يبر مبنا یمارك تجارب ایو اتکا به محصول، خدمات  یگادستیو ا لیتما

مبالغه  دشانیمحصوالت جد یها در معرف از شرکت یاند. ازآنجاکه بعض کرده فیتعر ستیز طیعملکرد در مح ییتوانا

کنندگان رادارند،  مصرف بیمحصول، قصد فر یطیمح ستیکننده درباره ارزش ز سبز و گمراه يو با ادعاها کنند یم

 دیها محصوالت جد شرکت یچون بعض د،یگو یم سیکاالفات نهیزم نی(. در هم5171)چن،  کنند یاعتماد نم آن به انیمشتر

، کنند یها مبالغه م آن یطیمح ستیدرباره ارزش ز نیو همچن کنند یم یکننده معرف و گمراه کننده جیگ يخود را با ادعاها

 .ها ندارند آن ياعتماد به کاالها يبرا یلیتما گرید انیمشتر

 شده سبز ادراک تیفیک -2-4-3

صورت غالب مورداستفاده قرار  که به یفیاست که همواره مدنظر محققان بوده است. تعر يشده از موارد ادراك تیفیک

است.  بیرق يبرندها ریبا سا سهیبرند در مقا کیاعتبار و تفاوت  ،يبرتر ت،ینسبت به مز انیقضاوت مشتر رد؛یگ یم

 ریخدمت نسبت به سا ایمحصول  يبرتر ای یکل تیفیاز ک يعنوان ادراك مشتر هشده را ب ادراك تیفی(، ک73۲۲زالتمن )

 تیفیخدمت و ک تیفیمختلف، ک نهیشده را در دو زم ادراك تیفی( معتقد است که ک7337. آکر )کند یم فیمحصوالت تعر

و  دیارزش نما جادیا انیمشتر يبرا دیخر یمنطق لیدل کیبا ارائه  تواند یشده م ادراك تیفیدر نظر گرفت. ک دیمحصول با

 تیمنظور کسب مز محصول را به تیفیک تواند یم بیرق يها نسبت به شرکت ينام تجار ایساختن محصول و  زیبا متما

امروزه  که يطور دارد به یابیبر عملکرد بازار یشده اثر مثبت ادراك تیفیک(. Parsturanan et al, 73۲۲) دهد شیافزا یرقابت

مفهوم  ،یطیمح ستیز يها یگسترش روزافزون آگاه لیبه دلاست. برخوردار  يشتریب تیشده از اهم ادراك تیفیک

در  يقضاوت مشتر انگری( ب73۲۲زالتمن ) فیکه بر اساس تعر شود یشده سبز ارائه م ادراك تیفیتحت عنوان ک يدیجد

 است. (محصول کی ای) ينام تجار کی یطیمح ستیز تیو مز یکل يمورد برتر
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ادراك و برداشت  که یهنگام .شود یم یموضوع رشیعدم پذ ای رشیمنجر به پذ انیانتظارات و ادراکات مشتر یابیارز

انتظارات و  نیعدم تجانس ب ن،یعالوه بر ا. کنند یم دییها باشد؛ موضوع موردنظر را تأ مطابق با انتظارات آن قاًیدق انیمشتر

 ازها،یدر تحقق ن ينام تجار ایاز عملکرد محصول و  یناش تی(. رضاOliver,5171است ) دییتأ عدم انگریادراکات ب

 فی(. با توجه به تعرOlsen,5115است ) يشده توسط مشتر ادراك یلذت کل زانیم انگریب ان،یها و انتظارات مشتر خواسته

 يها خواسته تواند یبخش از مصرف که م سطح مطلوب و لذت کیسبز عبارت است از تحقق  تی(، رضا5171چن )

 را برآورده سازد. انیسبز مشتر يازهایو ن یطیمح ستیز

کنند  جادیا زیمحصول تما زیمتما تیفیبا استفاده از ک بیخود و رق يبرندها ایمحصوالت و  نیب توانند یها م شرکت

(73۲۲,Parsturaman et alازا .)است؛  يدر حفظ روابط بلندمدت با مشتر يدیعامل کل کیشده، که  ادراك تیفیک ،رو نی

 کننده نییشده از عوامل مهم تع ادراك تیفیک ن،یعالوه بر ا. کند یم فایا يمشتر دیبر قصد خر يرگذاریرا در تأث ینقش مهم

 تیشده و رضا ادراك تیفیک نیب یکه رابطه مثبت دهند ینشان م نیشیپ قاتیتحق. شود یمحسوب م يمشتر تیرضا يبرا

 (.Tsiotsou, 5116) وجود دارد يمشتر

 ارتباط با برند -2-5

 هواخوان و مصرف کنندگان آن برند است. برند و انیجاذبه م خلق ارتباطات معنادار و پر وفادار، انیمشتر جادیا دیکل

 نیادر  پردازند. یها پول م بلکه آنها بابت برند کنند، یمحصوالت خرج نم دیخر يپول خود را برا انیامروزه مشتر

بلکه در ذهن  برند نه در محصول، کی تیفیکه ک چرا رد،یگبستر ارتباطات برند شکل ب بر ستیبا یم ینیآفر برند انیم

آنچه که  هر يمرکز يبرند هسته  کند که، یم انیدر خصوص ارتباط برند ب (5112) پاندا. مخاطبان آن برند است

 یشدن آگاه ارتباط برند باعث حداکثر باشد. یم پندارند، یدارند و آن را ارزشمند م ازین خواهند، یمصرف کنندگان م

 يادآوری زانیم نیکه باالتر خرند یرا م يبرند انیرو مشتر نیاز ا گردد. یآن م شتریچه ب هر يادآوری و ندنسبت به بر
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قرار داده که  ریرا تحت تاث انیواکنش مشتر آورد. ارتباطات برند، دیپد انیخاطر را در مشتر تیرضا نیشتریرا داشته و ب

 یگانگینقاط قوت و  ییشناسا ،يادآوریاز برند بر حسب  یهمچون آگاه ییها ریمتغ لیو تحل هیتواند آن را با تجز یم

ز برند امثبت  ریتصو کی جادیرا در ا انیتواند حافظه مشتر یکه م کند يریاندازه گ برند در ذهن مصرف کنندگان،

 رابطه برند با مصرف کنندگان، تیریدر مد یجزء اصل ارتباط برند را 5177 در سال زین ریزه قرار دهد. ریتحت تاث

با ملحق  ارتباط برند، داند. یم ها؛ هیو اتحاد یقانون گذاران دولت رسانه ها، کانال، ياعضا کنندگان، عرضه ن،کارکنا

 يوفادار شیزمان منجر به افزا یط در، انیبرند با مشتر يتر نمودن رابطه  ينمودن مصرف کنندگان به برند جهت قو

 .(5112 )پاندا، گردد یبه برند م

آورد و  یبه شمار م دیخدمت جد کی زیآم تیموفق يمهم در ارائه  اریعامل بس کیبرند را  ارتباط ن،یهمچن يو

مصرف  یکل یابیارز داند. یم هستند، عیکه تازه و بد ییآنها ژهیبو آن را قابل لمس نمودن خدمات، يدیهدف کل

 دهند و رفتار یبرند نسبت م کیبه  گاناست که مصرف کنند ییمتضمن معناها ا چه بد،یکنندگان از برند چه خوب 

 يبرا يمثبت نسبت به برند همچون اعتماد برند و وفادار ينگرش ها دهد. یخود قرار م ریآنان را تحت تاث دیخر يها

از آن  یحاک نانیاعتماد و اطم لیاز قب یاحساسات یبرند جهت فراخوان یاسام ییتوانا هستند. یاتیمدت ح بلند تیموفق

 و همکتران، ری)زه انگاشته شود دهیبرند ناد يارتباط در خلق نگرش ها یشاهراه اصل به عنوان، دیبان یاست که اسام

5177.) 

 پیشینه پژوهش -2-6

 پژوهش های داخلی:

و  يمصرف کنندگان در ارتباط با خود نام تجار يریشکل گ ياینقش مزا یتحت عنوان بررس یقی( تحق7936پرآور )

 هیبرد؟ ما با استنباط از نظر یرا به کار م یچه عملکرد روانشناخت يبه نام تجار يانجام داد. وفادار ينام تجار يوفادا
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گرا، دانش، ارزش  دهیوجود دارد: فا يار( وفادیزشیانگ سوابق ایکنم که چهار عملکرد ) یم شنهادینگرش پ يعملکرد

 ،یعنی) يکه چگونه هر عملکرد با سه بعد وفادار میده یموضوع را مورد بحث قرار م نی. ما ایو نفس دفاع یانیب

چهار  ازبا استفاده  يبه نام تجار يوفادار يمفهوم پرداز نی( در ارتباط است. پس ايو رفتار یشناخت ،یعاطف يوفادار

نام  يوفادار يبرا يعملکرد يکردیدهند که رو یاکتشاف نشان م جینتا نیشده است. ا یگروه تمرکز مصرف کننده بررس

را در ارتباط با  ییها نشیمقاله ب نیا ژه،یگذشته آشکار نبود. به و قاتیشده است که در تحق ییها نشیموجب ب يتجار

است که عملکرد نفس  یکل يا دهیکه شامل عق دهدیورد مالحظه قرار مرا م يمشتر کی دگاهیاز د ينام تجار يوفادار

درباره  ندهیآ قاتیتحق يرا برا یکنند. که امکان یکنند و احساس م یفکر م گرانیاست که د يزیچ رامونیپ یجهت یدفاع

که چگونه تفکرات  دکن یموضوع فراهم م نیبه منظور درك بهتر ا یشبکه اجتماع لیتحل قیاز طر يبه نام تجار يوفادار

 گذارد. یم ریتأث يمشتر يوفادار اتیبر خصوص گرانید

خدمت و تجربه برند  تیفی: اثر ارتباط برند، کیارزش برند جهان رهیتحت عنوان زنج یقی( تحق7932)یو لطف این میرح

 یبا ارزش يها یخروج دیتول یارزش برند جهان رهیزنج نیبه برند انجام دادند. هدف ا يبا واسط اعتماد به برند بر وفادار

. هدف دیکمک نما یفعل انیحفظ و توسعه مشتر ایو  دیجد انیمشترجذب  قیاست که به بقاء و رشد شرکت ها از طر

 ریبا سا سهیبه برند است که در مقا يوفادار یعنیبا ارزش  یخروج نینقش عوامل مؤثر بر مهم تر یمطالعه بررس نیا

مقاالت  یابیارز جینتاو  دیانجام گرد يبه صورت کتابخانه ا يراستا، مطالعه ا نیباشد. درا یم تر يو راهبرد دارتریموارد پا

 قیتحق نیا یینموند. در گام نها دییارزش شرکت را تأ شیبر افزا ينقش وفادار زین یو خارج یمختلف داخل قاتیو تحق

 تیفیمختلف اثر مثبت تجربه برند، ک قاتیبه برند پرداخته شد. تحق يوفادار شیو افزا جادیعوامل مؤثر بر ا یبه بررس

است که  دهیگرد هیارا یمدل مفهوم انیبه برند نشان داد. در پا يواسط اعتماد به برند بر وفادار اخدمت و ارتباط برند را ب

 قیبه برند را از طر يابسته وفادارو ریخدمت و ارتباط برند) بر متغ تیفیمستقل (تجربه برند، ک يرهایمتغ نیدر آن رابطه ب

 باشد. یآت يمطالعات مورد يبرا یارچوبتواند چ یدهد و م یاعتماد به برند نشان م یانجیم ریمتغ
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 يسبز و ووفادار یابیبر عملکرد بازار یطیتحت عنوان  اثرات عوامل مح یقی( تحق7932) ابانیس يزاده و محمد رستم

 کیتنها   نه طیدرموردمح ینگران  گذشته يها عسل انجام دادند. درطول دهه نیری: شرکت شيبه برند؛ مطالعه مورد

به  یشده است وبا توجه به نگران  لیتبد یانشگاهد قاتیدرتحق یموضوع بحران کیمهم،بلکه به  یموضوع عموم

 ياریزدربسسب یابیبازار يها تیمنظورفعال نیدر حال رشداست.بد یدرسطح جهان کیوجودآمده،بازارمحصوالت اکولوژ

که  یکنندگان مصرف دهند، یکنندگان سبزارائه م رابه مصرف یاست ومحصوالت شیجهان درحال افزا يها ازبخش

دانش  شیبرافزا یاثرمهم ها تیفعال نی.اکنند یاتخاذ م یطیمح یشخص يارهایمع يبرمبنا يراتاحدودخود دیخر ماتیتصم

 ییصنعت مواد غذا نکهیبا توجه به ا بیترت نیا سبزدارند. به دمحصوالتیبه خر کنندگان رنظرمصرفییکننده و تغ مصرف

در  ییو مصرف، نقش به سزا عیتا توز دیاز تول آنگسترده  اتیکشور بوده و عمل کی یو صنعت ياز توسعه اقتصاد يا نهییآ

را بر عملکرد  یطیمح ستیز ياستراتژ ریپژوهش درصدد است تا تأث نیبه حرکت درآوردن چرخ اقتصاد هر کشور دارد، ا

و  یعل یابیارز يبرا يکند. روش معادالت ساختار یعسل بررس نیریش ییسبز در حوزه صنعت مواد غذا یابیبازار

 يکه استراتژ دهد یحاصل نشان م جیشده و نتا  مدل مورداستفاده قرار گرفت. مدل ارائه ییو روا ییایپا یبررس

 دارد. ریخدمات تأث تیفیوعملکرد بازار و ک یبر عملکرد مال یطیمح ستیز

دادن برند بر  رییبه برند و تغ يوفادار ،يا نهیعوامل زم ریتاث یتحت عنوان بررس یقی( تحق7932و همکاران)  صفرزاده

 اينهیعوامل زم راتیتاث یحاضر، بررس قیاز انجام تحق یمصرف کنندگان جوان انجام دادند. هدف کل دیخر میتصم يرو

 جوان کنندگان¬مصرف دیخر میتصم يدادن برند به طور همزمان بر رو رییبه برند و تغ يوفادار يارهایمع نیوهمچن

 لیتحم رندهیگ میموجود را به فرد تصم هاي¬نهیکه گز یرونیب ای یتیبه آن دسته از عوامل موقع نهی. زمباشد¬می

 ياربردحاضر از نظر هدف ک قی. تحقدیگرد نیتدو یقیتحق هیراستا پنج فرض نیدر ا نیگردد. بنابرا-یاطالق م کنند،¬یم

و با کمک ابزار  یدانیکه به صورت م باشد¬یم یمقطع -یشیمایاز نوع پ یفیتوص قاتیو از نظر روش شامل تحق

است.  رفتهیانجام پذ يمعادالت ساختار یابی-بر اساس مدل قیتحق جینتا لیو تحل هیپرسشنامه انجام شده است. تجز
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به برند  يوفادار يارهایمع يرا بر رو ریتاث نتری¬يو قو نیشتریب اينهیدهد که عوامل زم-ینشان م قیتحق هاي¬افتهی

که  دهد¬ینشان م قیتحق هاي¬افتهی نیدارند. همچن دیخر میتصم ندیفرآ يرا بر رو ریتاث نیشتریدارند و پس از آن ب

به  يوفادار يارهایکه مع دهد¬ینشان م قیتحق هاي¬افتهی گریدادن برند ندارند. د رییبر تغ یچندان ریتاث اي¬نهیعوامل زم

مطالعه  نیا يدارند. ابتکار و ارزشمند يشتریب ریتاث دیخر میتصم ندیفرآ يدادن برند بر رو رییتغ يارهایبرند نسبت به مع

 یتجرب یمفهوم ساختن و سپس بررس قیاز طر ن،یمحقق يو هم برا رانیمد يرا هم برا یاست که دانش خاص نیدر ا

 .آورد¬یفراهم م اي¬نهیدادن برند با توجه به عوامل زم رییو تغ دبه برن يوفادار د،یخر میتصم جینتا

 قیبرنداز طر يخدمات در وفادار تیفیارتباط برند و ک راتیتحت عنوان تأث یقی( تحق7932)يپور شوشتر یحاج

 ق،یتحق نی( انجام دادند. هدف از ایدر استان خراسان شمال پایشرکت سا يها یندگی: نماي)مطالعه مورد ياعتمادساز

 يها یندگینما انیمشتر انیدر م ياعتمادساز قیطر ازبرند  يخدمات در وفادار تیفیارتباط برند و ک راتیتأث یبررس

محققان  دگاهی،از د قیتحق ياز مولفه ها کیهر فیمنظور ابتدا به تعر نیباشد.بد یم یاستان خراسان شمال پایشرکت سا

 در پایشرکت سا انیمشتر ينظرات استخراج شده است. جامعه آمار نیا هیبر پا ییها هیوپژوهشگران پرداخته شده و فرض

بوده است. به منظور آزمون  يمشتر 912شامل  یباشند؛ که نمونه بدست آمده از جدول مورگان کرجس یم 37-35سال

به عنوان کامالًمخالفم 7که از  کرتیل يا نهیگز2 اسیبا مق نهیزم نیدر ا يپرسشنامه ا قیطراز  هیها، اطالعات اول هیفرض

ساده جمع  یتصادف يریو با روش نمونه گ قیاز قلمرو تحق1,32کرونباخ کل يبه عنوان کامالً موافقم و با داشتن آلفا 2تا 

 لیوتحل یهمبستگ يآمار يبا استفاده از روش هاو  spssداده ها از نرم افزار  لیوتحل هیتجز يشده است. و برا يآور

 تیفیبرند و اعتماد، ک اطارتب نیارتباط مثبت، ب انگریب قیتحق يها افتهیگام به گام مورد آزمون قرارگرفت.  ونیرگرس

 باشد. یبرند م يخدمات و اعتماد، اعتماد و وفادار

 پژوهش های خارجی:
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در شکل دادن به ارزش درك گران سبز مصرف  تیو شفاف يایتحت عنوان نقش مزا یقی( تحق5171و همکاران) نیل

درك  یمطالعه به بررس نیمصرف سبز، ا رامونیپ اتیبرند انجام دادند.  بر اساس ادب يو وفادار يکننده، ارتباط نام تجار

 ی( مGPVسبز در ارزش درك سبز ) تیو گرم( و شفاف ستیز طیسبز برند )براق بودن مح يایمصرف کنندگان از مزا

سبز و  تیسبز و شفاف يایمزا نیو ارتباط نام خود را با روابط ب GPV يگر یانجیمطالعه، نقش م نیدر ا ژه،یپردازد. به و

از  يآزمون مدل پژوهش با نمونه ا يبرا يمعادالت ساختار يدهد. ما از مدل ساز یقرار م یبرند مورد بررس يوفادار

 سهیحال، مقا نیشده اند. با ا تیها حما هیدهد که اکثر فرض یما نشان م يها افتهی. میاستفاده کرد ینیده چپاسخ دهن ۲56

توسعه ادراکات ارزش سبز مصرف کننده متفاوت  کردیدهد که رو یو خدمات نشان م یکیزیف يکاالها يمارك ها نیب

رو،  نیدو گروه از مارك ها متفاوت است. از ا نیا نیبرند ب يادارو خودمختلف بر وف GPVارتباطات  ریاست و تأث

 دو گروه از مارك ها، موثر باشند. نیا نیسبز ب ينام تجار يها ياستراتژ جادیا يتوانند برا یسازمانها م

 یقاتیتحق "ارزش ادراك شده و محصوالت سبز ،يرابطه نگرش مشتر یبررس"تحت عنوان  يا (، در مقاله5172) دیحم

که  ارزش ادراك شده در توضیح تصمیم به  دیرس جهینت نیخود به ا يها به عمل آورد.او در پژوهش نهیزم نیرا در ا

ترویج مصرف محصوالت سبز باید تالش شود از طریق  دکند. لذا، در فراین خرید مصرف کنندگان سهم بسزایی ایفا می

خود رابطه بین نگرش مشتري، ارزش  قیافزایش ارزش ادراك شده، نگرش مثبت در مصرف کننده ایجاد شود. او در تحق

پاسخگوي داراي تحصیالت است. متغیرها با  377ادراك شده و محصوالت سبز را بررسی کرد. نمونه آماري متشکل از 

استفاده از پرسشنامه محقق ساخته و مبتنی بر پژوهش هاي گذشته سنجش شده است. داده ها با استفاده از نرم افزار 

SPSS اي بررسی فرضیه ها از ضریب همبستگی، آزمون تحلیل شد. برt قیو تحلیل واریانس استفاده شده است. نتایج تحق 

مثبتی به محصوالت سبز وجود ندارد و ارزش  نگرشاست که حداقل در یک کشور در حال توسعه،   نیحاکی از ا يو

 ادراك شده آن ها پایین است. هیچ رابطه معناداري بین نگرش، ارزش ادراك شده و محصالت سبز وجود ندارد.
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 مقدمه -3-1

راه حل نیاز دارد توصیف کرد و اي خاص که به یک  یافته براي بررسی مسأله توان تالش منظم و سازمان تحقیق را می

هایی براي مسأله مورد عالقه ما در محیط کاري بدست آید.  شوند تا پاسخ هایی است که طراحی و پیگیري می شامل گام

 .(79۲۲ ،يرازیو ش یصائب) نامند کنیم توسط آن مشکالت را حل کنیم تحقیق می مجموعه فرآیندي که سعی می

آیند و در نهایت  اند و به دقت به اجرا در می هایی است که به درستی اندیشیده شده تحقیق مستلزم یک رشته فعالیت

آورند که بدانیم مشکالت سازمانی را چگونه باید حل کرد یا دست کم به حداقل رسانید.  این امکان را براي ما فراهم می

ایش است. این فرآیندها را باید بطور منظم، به جو، بررسی، آزمودن و آزم و تحقیق در بردارنده فرآیندهاي جست  رو، از این

کند تا  عینی و منطقی به اجرا درآورد. نتیجه نهایی شامل کشف واقعیات جدیدي است که به ما کمک می  دقت، منتقدانه،

 با مشکل موجود برخورد اخالقی و انسانی ناظر بر موضوع تحقیق و وسعت و امکانات اجرایی آن دارد؛ در این مرحله از

تحقیق پژوهشگر بایستی معلوم کند که براي مسأله انتخابی او چه روش تحقیقی مناسب است. ابتدا روش تحقیق، بعد 

گیري بیان گردیده است. هدف از انتخاب روش تحقیق آن است که محقق  جامعه آماري، حجم نمونه و روش نمونه

تر ، آسانتر و سریعتر و ارزانتر در دستیابی به  قمشخص نماید چه شیوه و روشی را اتخاذ کند تا او را هر چه دقی

هاي تحقیق مورد نظر کمک کند و همچنین ابزار گرد آوري اطالعات سخن به میان آمده و در  پاسخهایی براي پرسش

مورد روایی و پایانی پرسشنامه توضیحاتی مختصر و مفید ارائه گردیده است و در نهایت روش تجزیه و تحلیل اطالعات 

 .(79۲6ي به طور مفصل تشریح شده است )سعیدي ، آمار

 نوع تحقیق -3-2

که در حال حاضر در محل کار وجود دارد و دوم،  یدهند. نخست حل مشکالت یرا به دو منظور متفاوت انجام م قیتحق

 جیاز نتا يکه با هدف برخوردار یهنگام که مورد عالقه محقق است. یخاص نهیدر زم يافزودن به مجموعه دانش بشر
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بهبود  ياساساً برا ی. اما وقتمینام یم يکاربرد قیآن را تحق میدازپر یم قیموجود در سازمان به تحق لئحل مسا يها برا افتهی

 قیحل آنها تحق یچگونگ زیدهند و ن یم يرو یسازمان يها طیکه بطور معمول در مح یبخصوص لیدرك خود درباره مسا

 شیبه افزا قیتحق نیچن يها افتهی. شودیم دهینام زیمحض ن قیکه تحق میخوان یم يا هیپا ای يادیبن قیآن را تحق میکن یم

تحقیق حاضر توسعه دانش  هدف ازنوع تحقیق از لحاظ هدف:  کند. یکمک م تیریمختلف مد يها نهیدانش در زم

شود  کالت خاص انجام میهایش براي حل مش یافته نتایجین پژوهش به قصد کاربرد . اکاربردي در یک زمینه خاص است

عملی است که در دنیاي واقعی وجود دارد. بنابراین تحقیق حاضر از  مشکلتالشی براي پاسخ دادن به یک معضل و  و

 تحقیق کاربردي محسوب می شود. ،هدف لحاظ

 روش تحقیق -3-3

کند. در این  تر از همه، استدال و منطق حاکم بر  پایان نامه را تعریف می مندي و مهم روش تحقیق، اعتبار علمی، قانون

ها و  ها و پیشنهادها، یا براي قبوالندن نتایج و توصیه ها، یا براي مستدل کردن گفته ها یا فرضیه صورت براي اثبات نظریه

ردها، به یک روش معقول، قابل قبول و قابل دفاع نیاز است تا بتوان بر آن تکیه کرد. به مند کردن دستاو نهایتا براي قانون

ي  عبارت دیگر، باید روش رسیدن به اهدافی که براي تحقیق تعیین شده است را تشریح نمود. روشی که با آن پاسخ مسأله

تحقیق آن است؛ زیرا در هر صورت، آنچه را که  نامه به روش مورد پژوهش، پیدا خواهد شد. بنابراین، اصوال اعتبار پایان

یک تحقیق در این سطح مدعی انجام آن است باید لزوما به زبان علمی صورت گرفته و اثبات آن به روشی قابل قبول و 

 (.7931پذیرفته شده انجام پذیرد )عندلیب، 

به  ها آوري داده جمع مستلزم که هایی هشپژو تمام در که است هایی روش و مفاهیم شامل علم، امروز یک به عنوان آمار

 دارد. از بسیار هستند، اهمیت ها داده وتحلیل تجزیه ي وسیله به گیري ونتجه و استنباط و مشاهده فرایند آزمایش ي وسیله

 رایج نحو وسیعی به دانش مدیریت در آن از استفاده است، اطالعات به ها داده تبدیل براي مناسبی ابزار آمار که آنجا
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 الزم اطالعات ممکن، ترین زمان کم رسانده تا در یاري مدیران به و کامپیوتري آماري هاي برنامه است. بکارگیري گردیده

و  خصوصات وجه بهترین به که بتواند هایی یا روش روش انتخاب بنابراین، .آورند بدست گیري تصمیم براي را بسیاري

 (.7935است )قندهاري،  برخوردار اهمیت خاصی از وگزارش نماید تحلیل را شده آوري جمع اطالعات هاي ویژگی

ارزش ادراك شده  يریسبز در شکل گ ریبه منافع و تصو شیگرا ریتاث یبررسبا توجه به این که در تحقیق حاضر به 

الت سبز محصو انی) مورد مطالعه: مشتر يبه نام تجار يو وفادار يسبز مصرف کننده در ارتباط با خود نام تجار

پردازیم، این تحقیق توصیفی از نوع همبستگی  و به توصیف فرایندها و واقعیات موجود در زمان حال می شهرستان رشت(

یا چند متغیر وجود دارد و اگر این رابطه  5اي بین  است. هدف اصلی در همبستگی، مشخص کردن این است که آیا رابطه

 ي آن چقدر است. وجود دارد، حد و اندازه

 جامعه آماری  -3-4

شود. به بیان دیگر، جامعه آماري که به کل گروه  گیري در مورد آن انجام می عنصر، چیز یا فردي است که عمل اندازه

جامعه آماري در . (79۲۲خواهد به تحقیق در مورد آنها بپردازد )سکاران ،  افراد، وقایع یا چیزهایی اشاره دارد که محقق می

 مصرف کنندگان محصوالت سبز در شهرستان رشت می باشند. هیکلاین تحقیق 

 حجم نمونه -3-5

باشد به عبارت  یجامعه م یاصل يها یژگیکننده و انیاست که ب يآمار ۀاز آحاد جامع ينمونه تعداد محدود حجم

فرمول جامعه در این پژوهش از دهند.  یم لیکه گروه نمونه را تشک (اما نه همه) يجامعه آمار ياز اعضا يتعداد گر،ید

 تعداد نمونه با توجه به فرمول ذیل مشخص می گردد:جهت برآورد حجم نمونه استفاده شده است.  نامحدود کوکران
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  =حجم نمونه  

  
5

 اندازة متغیر مورد بررسی مطابق توزیع نرمال استاندارد با سطح عدم اطمینان =5

 = میزان خطا5 

  
 )براساس متغیر مورد بررسی( ونه مقدماتینم= واریانس 5

361
)05.0(

)4847.0.()96.1(
2
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 ابزار جمع آوری اطالعات -3-6

دهد. هر  ابزار تحقیق، در حقیقت وسایل و ابزاري است که محقق براي هر یک از مراحل تحقیق، مورد استفاده قرار می

در این تحقیق  (.7931به خود را دارد )عندلیب، رود و کاربرد مخصوص  یک از ابزار تحقیق، به منظور خاصی به کار می

 .استفاده شده است (5171استاندارد )لین و همکاران، آوري اطالعات از پرسشنامه  به منظور جمع

 . معرفی متغیر های تحقیق و سواالت تشکیل دهنده متغیرها1-3جدول 

 تعداد سواالت شماره سواالت متغیر

گرایش به تصویر 

 عملکردی
1-3  3 

گرایش به تصویر 

 اخالقی
4-6  3 

11-7 گرایش به تصویر سبز  4 

14-11 ارزش درک شده سبز  4 

17-11 ارتباط با برند  3 

11-11 وفاداری به برند  4 

 11 --- جمع کل
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 گذاری  روش نمره -3-7

 ممتنع، 2امتیاز  موافق، 2امتیاز  کامال موافقطبق جدول هر مقیاس بر اساس مقیاس لیکرت داراي پنج جواب بصورت 

 .  اند را در نظر گرفته 7امتیاز  کامال مخالف، و 5امتیاز  مخالف، 9امتیاز 

 . مقیاس لیکرت7-3 جدول

 کامال مخالف مخالف ممتنع موافق کامال موافق

 
1 4 3 1 1 

  

 روش تجزیه و تحلیل اطالعات  -3-8

استفاده خواهد شد. در  SMARTPLS9و  SPSS 52 يافزار ها پژوهش، از نرم نیا يها داده لیو تحل هیتجز يبرا

مکنون و آشکار بر  يرهایهمزمان در مورد اثر متغ يها هیفرض یابیارز يبرا یاستفاده از مدل مناسب یعلم قاتیتحق شتریب

روش  نی( به عنوان مهمترSEM) يمعادالت ساختار يگیري الزم است. مدلساز اندازه يبا احتساب خطاها رهایمتغ ریسا

زا، برونزا و  درون يرهایاز متغ يادیتعداد ز تواند ی( مSEM. )تهدف شناخته شده اس نیبه ا دنیرس يبرا يآمار

اند را به کار برده و به مطالعه  مشاهده شده مشخص شده يرهایمتغ یخط بیترک لهیرا که به وس یمکنون يرهایزمتغین

 ،یابیبازار ریظن ییها بخصوص در حوزه کردیرو نیاستفاده از ا ریخا يوابسته بپردازد. در سالها يها سازه نیروابط ب

به شدت در حال  یعلوم انسان يها رشته ریاز سا یعیوس فیط زیو ن تیریاطالعات مد يها ستمیس ک،یاستراتژ تیریمد

( SEMمطالعات به سمت استفاده از ) تیهدا یاصل لیاز دال یکی ها هیو نظر میبه آزمون کامل مفاه لیگسترش است. تما

 (.7932است )عادل آذر و غالمزاده، 

 یشده و انعکاس يجمع آور يها با حجم نمونه باال، نرمال بودن داده انسیبر کوار یمبتن کردی( با روSEMاول ) نسل

باعث شد محققان  شیها تیاز محدود یبرخ لیروش به دل نیگیري به دنبال تائید مدل بوده است. ا هاي اندازه بودن مدل
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 يکه به نسل دوم مدلساز يکردیمذکور باشند. رو کردیرو يها تیبرطرف نموده محدود يبرا يگرید کردیبه دنبال رو

 ای یحداقل مربعات جزئ کردیبه رو يمعادالت ساختار يمعروف شده است. نسل دوم مدلساز PLSبا  يمعادالت ساختار

 يها تیبر محدود هیمتفاوت با تک یمشابه ول يندیشده فرآ يجمع آور يها داده لیتحل يبرا انسیبر وار یمبتن کردیرو

 (.7939 ،یدانیو اسف نیارائه نمود )محسن انسیبر کوار یمبتن کردیرو

 اریو انحراف مع نیانگیاز جمله م یو پراکندگ يمرکز يشاخصها ،یفراوان عیتوز يبا کمک نمودارها یفیتوص لیتحل

استفاده  SMARTPLS9و افزار  هاي زیر با استفاده از نرم ها و آزمون ی از شاخصاستنباط لیتحل يشود و برا انجام می

 خواهد شد:

 يبارهاواگرا ) میانگین واریانس استخراج شده( وی، روایی همگرا )بیترک ییایکرونباخ و پا يآلفاتحلیل بار عاملی،  

R ای R Square اریمع، (t-value ری)مقاد Z يمعنادار بیضر (،فرونل و الرکرو ماتریس متقابل  یعامل
 ایاندازه اثر  اریمع، 5

F
Q اریمع ،5

 .GoFیا  شاخص برازش کل ،Redundancy اریمع، 5

 پایایی ابزار سنجش -3-9

پیش از اطمینان نهایی از ابزارهاي اندازه گیري و به کار گیري آنها در مرحله اصلی جمع آوري داده ها ضرورت دارد 

از طریق علمی اطمینان نسبی الزم را نسبت به روا بودن به کارگیري ابزار مورد نظر و معتبر بودن آنها پیدا که پژوهشگر 

(. یک آزمون خوب باید از تعدادي ویژگی هاي مطلوب مانند عینیت، سهولت اجرا، عملی بودن، 79۲1کند )خاکی،

موارد ذکر شده در این ویژگی ها روایی و پایایی است  سهولت تعبیر و تفسیر و روایی و پایایی برخوردار باشد. مهمترین

 (.79۲6)مومنی، 

دراین پژوهش، اگرچه از پرسشنامه استفاده گردید که در تحقیقات گذشته به جهت اندازه گیري متغیر هاي مطرح شده 

تلف و نیز طیف هاي در این تحقیق بارها مورد استفاده قرار گرفته بود اما با توجه به تفاوت شکلی در ترجمه هاي مخ

مورد استفاده محقق الزم دید که به جهت اطمینان بیشتر، مجددا اقدام به بررسی مالك هاي اعتبار پرسشنامه نماید. از این 
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رو براي بررسی روایی محتوا، پرسشنامه هاي مذکور در قالب یک پرسشنامه در اختیار اساتید رشته مدیریت قرار گرفت و 

که در خصوص مناسب بودن گویه هاي پرسشنامه جهت سنجش هریک از متغیر ها نظر خود را  از اساتید خواسته شد

اعالم نمایند. بر این اساس و مطابق با نظر اساتید محترم روایی، محتواي پرسشنامه تایید گردید. همچنین به جهت بررسی 

نفر افراد  91ن سواالت، پرسشنامه در بین روایی صوري در مرحله آزمون اولیه به جهت اطمینان از قابل درك و فهم بود

شرکت کننده در مرحله آزمون اولیه، توزیع گردید تا اطمینان حاصل گردد که گویه هاي پرسشنامه براي پاسخ دهندگان 

کامال قابل فهم بوده و به لحاظ شکلی توانایی سنجش متغیرها را دارد. با استفاده از نتایج این مرحله از آزمون آزمایش 

 ولیه، سازگاري درونی و میزان ضریب اعتماد با روش آلفاي کرونباخ محاسبه شد.ا

 . ضرایب پایایی پرسشنامه در مرحله آزمون آزمایشی3-3جدول 

 متغیر ها
ضریب 

 آلفا

 14743 یعملکرد ریبه تصو شیگرا

 14711 یاخالق ریبه تصو شیگرا

 14616 سبز ریبه تصو شیگرا

 14771 ارزش درک شده سبز

 14161 ارتباط با برند

 14110 به برند یوفادار

 

می  1,1همانطور که مشاهده می شود تمامی متغیر ها بجز متغیر گرایش به تصویر سبز داراي ضریب آلفاي بزرگتر از 

باشد. در خصوص متغیر گرایش به تصویر سبز نیز در صورتی که سوال سوم پرسشنامه حذف گردد، میزان آلفاي کرونباخ 

 افزایش خواهد یافت. 1,116به 

  



67 

 

 

 

 

 

 

 فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
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 مقدمه -4-1

ها براي هر نوع تحقیق، از اهمیت خاصی برخوردار  ها به منظور بررسی صحت و سقم فرضیه تجزیه و تحلیل داده

گیرند و پس از پردازش به شکل اطالعات در  هاي خام با استفاده از فنون آماري مورد تجزیه و تحلیل قرار می است. داده

ها و اطالعات، مطابق اهداف ارائه شده، ابتدا میزان و یا  و تحلیل دادهگیرند. براي تجزیه  کنندگان قرار می اختیار استفاده

ها و امتیازات حاصل از پرسشنامه مشخص شد. سپس توصیف اطالعات حاصل شده در  مقدار هر متغیر بر اساس داده

در چگونگی استفاده تواند  ها را ایجاد نموده که می قالب جداول و نمودارهاي توصیفی، دیدگاه کلی از چگونگی توزیع آن

بندي و  هاي تحقیق پرداخته شد و درنهایت با جمع از الگوهاي آماري گوناگون کمک نماید. در گام بعدي به آزمون فرضیه

انجام  smartpls9 و SPSS 52افزار  ها به وسیلۀ نرم تجزیه و تحلیل اطالعات خاتمه یافت. کلیۀ این تجزیه و تحلیل

 گردیده است.
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 آمار توصیفی -4-2

 شود: گویان پرداخته می هاي جمعیت شناختی پاسخ اي از ویژگی این قسمت به شرح پاره در

 دهندگان پاسخجنسیت  فیتوص -4-2-1

اولین جمعیت شناختی پژوهش حاضر، جنسیت است که جدول زیر فراوانی و درصد نمونه آماري پژوهش را بر اساس 

 دهد. زن و مرد بودن نشان می

 دهندگان پاسخ تیجنس فیتوص. 1-1جدول

 
 درصد فراوانی

 7/41 111 مرد

 3/17 111 زن

 111 363 کل

 

 

 دهندگان پاسخ تیجنس ای دایره نمودار. 1-1نمودار 

  .زن بودنددرصد  3/17دهندگان مرد و  درصد از پاسخ 7/41 یتکه جنس شود یبا توجّه به جدول و نمودار فوق مشاهده م
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 دهندگان پاسخ سن فیتوص -4-2-2

تا  51 دهندگان است که آنها را به رده سنی دومین متغیر جمعیت شناختی مورد بررسی در پژوهش حاضر، سن پاسخ

نمونه بندي نموده است و جدول زیر فراوانی و درصد  رده سال و بیشتر 27و  سال، 21تا  27، سال 21تا  97 ،سال 91

 دهد. نشان می ،بندي بیان شده ردهپژوهش را بر اساس  يآمار

 دهندگان پاسخ سن فیتوص. 7-1جدول 

 
 درصد فراوانی

 213/5 3 سال 11کمتر از 

 193/55 ۲1 سال 31تا  11بین 

 613/99 755 سال 41تا  31بین 

 22۲/51 711 سال 11تا  41بین 

 21/77 25 سال 61تا  11بین 

 122/5 71 سال 61باالتر از 

 711 969 کل

 

 

 دهندگان پاسخ سن یا لهیم نمودار .7-1نمودار 
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، سال 91تا  57 ینبدرصد  193/55، سال 51کمتر از درصد  213/5 شود که سن مطابق جدول و نمودار فوق مشاهده می

درصد  122/5و  سال 61تا  27 بیندرصد  21/77، سال 27تا  27 بیندرصد  22۲/51، سال 21تا  97 بیندرصد  613/99

 بود. سال 67از  باالتر

  دهندگان پاسخ تحصیالت فیتوص -4-2-3

شود که در این پژوهش در قالب مقطع دیپلم،  دهندگان پرداخته می در این قسمت، به توصیف تحصیالت پاسخ

به توصیف فراوانی و درصد  ،9-2تعریف شده است. جدول شماره  تخصصی ، و دکتريلیسانس فوق، لیسانس، دیپلم فوق

 پردازد. دهندگان می پاسخاین متغیر در بین 

 دهندگان پاسخ تحصیالت فیتوص. 3-1جدول 

 
 درصد فراوانی

 169/57 13 دیپلم

 ۲26/77 29 دیپلم فوق

 211/53 711 لیسانس

 211/95 77۲ لیسانس  فوق

 795/2 72 دکتری تخصصی

 512/1 7 بدون پاسخ

 711 969 کل
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 دهندگان پاسخ تحصیالت ای میله نمودار .3-1نمودار  

 ۲26/77دیپلم،  دهندگان درصد از پاسخ 169/57 یالتتحص یزانکه م شود یبا توجّه به شکل و نمودار فوق مشاهده م

همچنین  بودند. تخصصی درصد دکتري 2۲1/7 ولیسانس،  فوقدرصد  211/53یسانس، درصد ل 211/53دیپلم،  فوقدرصد 

 درصد به این گزینه پاسخی ندادند. 512/1

  دهندگان پاسخ وضعیت تأهل فیتوص -4-2-4

شود که در این پژوهش در قالب مجرد و متأهل  دهندگان پرداخته می پاسخ وضعیت تأهلدر این قسمت، به توصیف 

 تعریف شده است.  

 دهندگان پاسخ وضعیت تأهل فیتوص. 1-1جدول 

 
 درصد فراوانی

 55/21 726 مجرد

 ۲27/21 571 متاهل

 35۲/7 1 بدون پاسخ

 711 969 کل
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 دهندگان پاسخ وضعیت تأهل ای میله نمودار. 1-1نمودار  

 و، مجرد دهندگان درصد از پاسخ 55/21 تأهل وضعیتکه  شود یبا توجّه به شکل و نمودار فوق مشاهده م

 درصد به این گزینه پاسخی ندادند. 35۲/7همچنین  بودند. درصد متأهل۲27/21

  دهندگان پاسخ درآمد فیتوص -4-2-5

 شود. دهندگان پرداخته می پاسخ درآمددر این قسمت، به توصیف 

 دهندگان پاسخ درآمد فیتوص .1-1جدول 

 
 درصد فراوانی

 532/77 27 تومان 111111کمتر از 

 1111111تا  111111بین 

 تومان

27 12/72 

 29۲/1 51 1111111تا  1111111بین 

 517/53 716 1111111تا  1111111بین 

 1۲۲/96 797 تومان 1111111بین 

 35۲/7 1 بدون پاسخ

 711 969 کل
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 ینبدرصد  12/72، تومان 211111کمتر از درصد  532/77درآمد  یزانکه م شود یبا توجّه به شکل فوق مشاهده م

، 5111111تا  7217111 بیندرصد  517/53، 7211111تا  7117111 بیندرصد  29۲/1، تومان 7111111تا  217111

 درصد به این گزینه پاسخی ندادند. 35۲/7همچنین  بودند.تومان  5117111 بیندرصد  1۲۲/96
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 های پژوهش توصیف متغیر -4-3

 شود: هاي اصلی پژوهش پرداخته می متغیر توصیفدر این بخش از فصل چهارم پژوهش به 

 گرایش به تصویر عملکردی: -4-3-1

 غیر در قالب جدول زیر قابل مشاهده است:توصیف سطح این مت

 گرایش به تصویر عملکردی فیتوص .6-1جدول 

 بیشترین کمترین واریانس انحراف معیار میانگین تعداد

969 130/4 471/1 111/1 11/1 1 

 

 گرایش به تصویر عملکردی هیستوگرام نمودار. 1-1نمودار 

و واریانس  21۲/1، انحراف معیار 193/2دهندگان  فوق، میانگین امتیاز این متغیر از نظر پاسخ نمودار و جدول مطابق

 2و بیشترین امتیاز معادل  52/5معادل  دهندگان پاسخاز نظر  ریمتغ نیااست. همچنین کمترین امتیاز مربوط به  55۲/1برابر 

 است.



11 

 

 یاخالق یربه تصو یشگرا -4-3-2 

 در قالب جدول زیر قابل مشاهده است:توصیف سطح این متغیر 

 یاخالق یربه تصو یشگرا فیتوص. 2-1جدول 

 بیشترین کمترین واریانس انحراف معیار میانگین تعداد

969 011/3 41/1 13/1 1 1 

 

 یاخالق یربه تصو یشگرا هیستوگرام نمودار. 6-1نمودار 

و واریانس  2۲/1، انحراف معیار 3۲7/9دهندگان  فوق، میانگین امتیاز این متغیر از نظر پاسخ نمودار و جدول مطابق

 2و بیشترین امتیاز معادل  5معادل  دهندگان پاسخاز نظر  ریمتغ نیااست. همچنین کمترین امتیاز مربوط به  59/1برابر 

 است.
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 سبز یربه تصو یشگرا -4-3-3

 جدول زیر قابل مشاهده است:توصیف سطح این متغیر در قالب 

 سبز یربه تصو یشگرا فیتوص. 8-1جدول 

 بیشترین کمترین واریانس انحراف معیار میانگین تعداد

756 161/4 141/1 710/1 1/1 1 

 

 سبز یربه تصو یشگرا هیستوگرام نمودار. 2-1نمودار 

و واریانس  ۲25/1، انحراف معیار 167/2دهندگان  فوق، میانگین امتیاز این متغیر از نظر پاسخ نمودار و جدول مطابق

 2و بیشترین امتیاز معادل  2/5معادل  دهندگان پاسخاز نظر  ریمتغ نیااست. همچنین کمترین امتیاز مربوط به  113/1برابر 

 است.
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 ارزش ادراک شده سبز -4-3-4

 قالب جدول زیر قابل مشاهده است:توصیف سطح این متغیر در 

 ارزش ادراک شده سبز فیتوص. 9-1جدول 

 بیشترین کمترین واریانس انحراف معیار میانگین تعداد

969 714/3 471/1 111/1 1 1 

 

 ارزش ادراک شده سبز هیستوگرام نمودار .8-1نمودار 

و واریانس  217/1، انحراف معیار 152/9دهندگان  فوق، میانگین امتیاز این متغیر از نظر پاسخ نمودار و جدول مطابق

 2و بیشترین امتیاز معادل  5معادل  دهندگان پاسخاز نظر  ریمتغ نیااست. همچنین کمترین امتیاز مربوط به  555/1برابر 

 است.

  



19 

 

 ارتباط با برند -4-3-5

 جدول زیر قابل مشاهده است:توصیف سطح این متغیر در قالب 

 ارتباط با برند فیتوص .11-1جدول 

 بیشترین کمترین واریانس انحراف معیار میانگین تعداد

969 111/3 111/1 161/1 333/1 1 

 

 ارتباط با برند هیستوگرام نمودار .9-1نمودار 

و واریانس  277/1انحراف معیار ، ۲7۲/9دهندگان  فوق، میانگین امتیاز این متغیر از نظر پاسخ نمودار و جدول مطابق

و بیشترین امتیاز معادل  999/7 معادل  دهندگان پاسخاز نظر  ریمتغ نیااست. همچنین کمترین امتیاز مربوط به  565/1برابر 

 است. 2
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 با برند یوفادار -4-3-6

 توصیف سطح این متغیر در قالب جدول زیر قابل مشاهده است:

 با برند یوفادار فیتوص .11-1جدول 

 بیشترین کمترین واریانس انحراف معیار میانگین تعداد

363 71/3 131/1 111/1 1 1 

 

 با برند یوفادار هیستوگرام نمودار .11-1نمودار 

و واریانس  297/1، انحراف معیار 12/9دهندگان  فوق، میانگین امتیاز این متغیر از نظر پاسخ نمودار و جدول مطابق

 2و بیشترین امتیاز معادل  5معادل  دهندگان پاسخاز نظر  ریمتغ نیااست. همچنین کمترین امتیاز مربوط به  5۲5/1برابر 

 است.
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 آزمون نرمال بودن متغیرهای تحقیق -4-4

ᵪشود که شامل آزمون  ها استفاده می کلی از دو آزمون براي توزیع داده به طور
اسمیرنوف  -و آزمون کولموگروف 5

(KSمی ) ها با توزیع نظري مشخص است که با حدس و یا  ها، همگن بودن توزیع داده باشند. فرض صفر در این آزمون

مناسب نبودن توزیع مورد نظر براي متغیر است. مزایا و شرایط هر  مخالفایم و فرض  قراین مختلف آن را تعیین کرده

 (:7937، فعال قیومیمومنی و شود ) یک از این دو آزمون به شرح ذیل ارائه می

 (KS) اسمیرنوف -کولموگروف آزمون و ᵪ7 آزمون طیشرا و ایمزا .17-1جدول  

 اسمیرنوف -کولموگروف آزمون ᵪ1 آزمون 

(KS) 

نماید و به همین  بندی می ها را طبقه داده بررسی مشاهدات

 روند ها از بین می دلیل تعدادی از داده

صورت  هر یک از مشاهدات را به

 گیرد نظر می اصلی در

 های کوچک مناسب است برای نمونه های بزرگ مناسب است برای نمونه حجم نمونه مورد نیاز

 از سهولت بیشتری برخوردار است --- سهولت آزمون

تخمین پارامترها به وسیله 

 مشاهدات

 نیست ریپذ امکان است ریپذ امکان

 های پیوسته داده های پیوسته و گسسته داده های تحقیق نوع داده

 7برداري شده و امتیاز  گیري سطح گویه ها و متغیرها بهره اي لیکرت به منظور اندازه گزینه 2در تحقیق حاضر، از طیف 

باشند و آزمون مناسب براي بررسی  هاي مورد تحلیل گسسته می به آنها اختصاص یافته است. بر این اساس، نوع داده 2تا 

ᵪمون نرمال بودن متغیرها، آز
است ولی نظر به اینکه نتایج این دو آزمون قابل مقایسه باشند؛ همچنین به دلیل آنکه در  5

برداري شده است، لذا هر دو آزمون درباره متغیرهاي  اسمیرنوف بهره -ها از آزمون کولموگروف نامه بسیاري از پایان

 شود: تحقیق حاضر انجام شده و به شرح ذیل ارائه می

 (ᵪ7) رهایمتغ بودن نرمال آزمون .13-1جدول 

 داری سطح معنی درجه آزادی کای دو 

 1 11 333/107 گرایش به تصویر عملکردی



16 

 

 1 1 114/617 گرایش به تصویر اخالقی

 1 1 101/110 گرایش به تصویر سبز

 1 11 41/407 ارزش ادراک شده سبز

 1 11 413/171 ارتباط با برند

 1 11 411/111 وفاداری با برند

ᵪداري به دست آمده براي آزمون  شود که مقدار سطح معنی فوق مشاهده میجدول با توجه به 
متغیرهاي تحقیق کمتر  2

 نیست.در نتیجه متغیرهاي تحقیق در نمونه مورد بررسی از توزیع نرمال برخوردار  است 12/1از 

 قیتحق متغیرهای یبرا اسمیرنوف -کولموگروف آزمون. 11-1جدول  

 
 داری معنی سطح آزمون آماره

 1 116/1 گرایش به تصویر عملکردی

 1 17/1 گرایش به تصویر اخالقی

 1 111/1 گرایش به تصویر سبز

 1 114/1 ارزش ادراک شده سبز

 1 161/1 ارتباط با برند

 1 116/1 وفاداری با برند

 

 رنفیاسم -کولموگروفداري به دست آمده براي آزمون  شود که مقدار سطح معنی فوق مشاهده میجدول با توجه به 

 نیست.در نتیجه متغیرهاي تحقیق در نمونه مورد بررسی از توزیع نرمال برخوردار  است 12/1متغیرهاي تحقیق کمتر از 
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 آمار استنباطی -4-5

نمونه چگونه به  بنامهاي آمار استنباطی همواره نظر بر این است که نتایج حاصل از مطالعه گروه کوچکی در تحلیل

ها و اطالعات حاصل از نمونه با استفاده از داده گر پژوهشبه عبارتی،  شود.جامعه تعمیم داده می بنامي تر بزرگگروه 

پذیر زد. متغیرهاي پنهان پژوهش برخالف متغیرهاي مشاهدهپردامی مطالعه موردهاي جامعه آماري به برآورد ویژگی

سازي شوند. در این حالت، مدلي نیستند و توسط تعدادي متغیرهاي آشکار سنجیده میریگ اندازه قابلمستقیم  طور به

 ترین روش براي بررسی مدل پژوهش است.معادالت ساختاري مناسب

 SMARTPLSافزار ( و نرمPLSبا رویکرد حداقل مربعات جزئی )سازي معادالت ساختاري در این پژوهش از مدل

ها در روش حداقل مربعات جزئی که شامل دو ها نیز بر اساس الگوریتم تحلیل دادهداده لیوتحل هیتجزشود و استفاده می

گردد  گیرد. دلیل این امر نیز به این نکته بر میاست صورت می« هاي پژوهشآزمون فرضیه»و « بررسی برازش مدل»بخش 

سازي معادالت ساختاري مانند لیزرل یا آموس به  ي نسل اول مدلافزارها نرمکه روش حداقل مربعات جزئی بر خالف 

 تر مناسبو با وجود متغیرهاي تعدیل گر استفاده از این رویه  ستینحجم نمونه و نرمال بودن توزیع متغیرها حساس 

 در تحلیل استفاده گردد. به این ترتیب وجود متغیر تعدیل گر دلیلی مهم است که از این رویکرد است.

شود. این مقدار  ، ابتدا بارهاي عاملی انجام میsmartpls3افزار  به منظور انجام فرآیند تحلیل آماري با استفاده از نرم

کند و هرقدر این  را طی فرآیند تحلیل مسیر مشخص می میزان شدت رابطه میان یک متغیر پنهان و متغیر آشکار مربوطه

دهنده  کند. همچنین اگر این شاخص منفی باشد نشان مقدار بیشتر باشد، آن شاخص سهم بیشتري در تبیین آن سازه ایفا می

 در تبیین سازه مربوطه دارد. تأثیر منفی آن



1۲ 

 

 تحلیل بار عاملی -4-5-1

است در صورتی که پس از اجراي یک مدل، به سؤاالتی با بار  2/1ر عاملی، مقدار مالك براي مناسب بودن ضرایب با

 برخورد شود، باید آن سؤال حذف شود تا بررسی سایر معیارها تحت تأثیر آن قرار نگیرد. 2/1عاملی کمتر از 

 های تحقیق بار عاملی گویه .11-1جدول 

 

ارتباط 

 با برند

ارزش درک 

 شده سبز

وفاداری به 

 برند

به تصویر گرایش 

 اخالقی

گرایش به 

 تصویر سبز

گرایش به تصویر 

 عملکردی

a1 

     

107/1 

a2 

     

147/1 

a3 

     

136/1 

a4 

     

66/1 

b1 

   

746/1 

  
b2 

   

174/1 

  
b3 

   

100/1 

  
c1 

    

06/1 

 
c2 

    

703/1 

 
d1 

 

641/1 

    
d2 

 

167/1 

    
d3 

 

141/1 

    
d4 

 

641/1 

    
e1 

703/1 

     
e2 

144/1 

     
e3 

111/1 

     
f1 

  

114/1 

   
f2 

  

111/1 

   
f3 

  

764/1 

   
f4 

  

113/1 
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توان دریافت بار عاملی مدل مورد تائید قرار گرفته  بوده و می 2/1تمامی ضرایب بیشتر از  با توجه به جدول فوق،

 است.

 آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی -4-5-2

، بعد از سنجش بارهاي عاملی سؤاالت، نوبت به محاسبه و گزارش PLSها در روش  مطابق با الگوریتم تحلیل داده

 رسد؛ که توضیح هر یک به شرح ذیل است: ها می ضرایب آلفاي کرونباخ و پایایی ترکیبی سازه

ارزیابی قابلیت اطمینان یا ضریب قابلیت اطمینان ساختاري: عاملی است که در  1ترکیبی پایایی ضریب .7

متغیر است که مقادیر  7هاي انعکاسی قابل استفاده است. مقدار این ضریب نیز بین صفر تا  سازگاري درونی مدل

 شود. نامطلوب ارزیابی می 61/1پذیرفته شده و مقادیر کمتر از  1/1باالتر از 

هاي  ینان سازگاري درونی مدل: عامل دیگري است که در ارزیابی قابلیت اطم1کرونباخ آلفاي ضرایب .5

پذیرفته شده  1/1متغیر است که مقادیر باالتر از  7انعکاسی قابل استفاده است. مقدار این ضریب نیز بین صفر تا 

شود. الزم به ذکر است در مورد متغیرهایی که تعداد سؤاالت آنها  نامطلوب ارزیابی می 61/1و مقادیر کمتر از 

 عنوان سرحد ضریب آلفاي کرونباخ معرفی شده است.به  6/1اندك باشد، مقدار 

 

 

 

 یبیترک ییایپا و کرونباخ یآلفا. 16-1جدول  

 ضریب پایایی ترکیبی کرونباخ آلفای ضرایب 

 160/1 773/1 ارتباط با برند

 141/1 714/1 ارزش درک شده سبز

                                                      
7
 composite reliability  (CR) 

5
 cronbach's alpha 



۲1 

 

 101/1 14/1 وفاداری به برند

 170/1 701/1 گرایش به تصویر اخالقی

 171/1 741/1 گرایش به تصویر سبز

 111/1 734/1 گرایش به تصویر عملکردی

 160/1 773/1 ارتباط با برند

 

کرونباخ تمامی متغیرهاي پژوهش  آلفاي ترکیبی و ضرایب پایایی دهد که ضریب نتایج حاصل از جدول فوق نشان می

 از حاکی از تائید پایایی مناسب مدل است.

 روایی همگرا -4-5-3

گیري، روایی همگرا است که به بررسی میزان همبستگی هر سازه با سؤاالت  هاي اندازه معیار بعدي بررسی برازش مدل

هاي  هاي سازه هاي یک سازه را در مقایسه با همبستگی شاخص پردازد. اعتبار همگرایی، همبستگی زیاد شاخص خود می

 واریانس بی شود. به منظور ارزیابی اعتبار همگرایی از میانگینهاي انعکاسی باید ارزیا دهد که در مدل دیگر نشان می

 شود. پذیرفته می 2/1متغیر است که مقادیر باالتر از  7تا  1شود. مقدار این ضریب از  استفاده می 7شده استخراج

 

 

 همگرا ییروا یابیارز جینتا. 12-1جدول  

 شده استخراج واریانس میانگین 

 611/1 ارتباط با برند

 171/1 ارزش درک شده سبز

 674/1 وفاداری به برند

                                                      
7 

Average variance extracted (AVE) 



۲7 

 

 710/1 گرایش به تصویر اخالقی

 771/1 گرایش به تصویر سبز

 111/1 گرایش به تصویر عملکردی

 611/1 ارتباط با برند

 

 هاي در محدوده مورد تائید قرار دارد. تمامی شاخص استهمانطور که در جدول فوق قابل مشاهده 

 واگراروایی  -4-5-4

دهد: الف: مقایسه  موضوع را پوشش می 5گیري است که  هاي اندازه روایی واگرا معیاري بعدي بررسی برازش مدل

هاي دیگر؛ ب( مقایسه  ها با سازه هاي یک سازه با آن سازه و در مقابل همبستگی آن شاخص میزان همبستگی بین شاخص

 5به  PLSها. روایی واگرا در روش  ستگی آن سازه با سایر سازههایش در مقابل همب میزان همبستگی یک سازه با شاخص

 .5؛ و روش فرونل و الرکر7شود: روش بارهاي عاملی متقابل طریق محاسبه می

هاي یک سازه و میزان همبستگی  روش بارهاي عاملی متقابل: در این روش میزان همبستگی بین شاخص .7

گردد. در صورتی که مشخص شود میزان همبستگی  مقایسه میهاي دیگر  هاي یک سازه با سایر سازه بین شاخص

بین یک شاخص با سازه دیگري غیر از سازه خود بیشتر از همبستگی آن شاخص با سازه خود باشد، روایی 

شود(. بنابراین هر یک از اعداد موجود در جدول زیر که در  پذیرفته نمی) رود واگراي مدل زیر سؤال می

 اند باید از اعداد هم ردیف خود بزرگتر باشند تا روایی واگرا پذیرفته شود. گرفتههاي سبز قرار  سلول

گیرد روش  روش فرونل و الرکر: شاخص مهم دیگري که در بررسی روایی واگرا مورد بررسی قرار می .5

ا است. ه هایش در مقایسه با رابطه آن سازه با سایر سازه فرونل و الرکر است. میزان رابطه یک سازه با شاخص

                                                      
1
 Cross-loading 

2
 The Fornell-larker Criterion 
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ها، تعامل  هاي خود نسبت به سایر سازه قبول خواهد بود که سازه با شاخص زمانی روایی واگراي یک مدل قابل

شود باید از سایر اعداد هم ستون خود  بیشتري داشته باشد)یعنی عددي که در قطر این ماتریس نمایش داده می

 بزرگتر باشد(.
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 متقارن عاملی بارهای روش به واگرا ییروا سنجش سیماتر .18-1جدول

 

ارتباط با 

 برند

ارزش درک 

 شده سبز

وفاداری به 

 برند

گرایش به تصویر 

 اخالقی

گرایش به 

 تصویر سبز

گرایش به تصویر 

 عملکردی

a1 
114/1 314/1 161/1 317/1 106/1 107/1 

a2 
161/1 411/1 101/1 41/1 111/1- 147/1 

a3 
111/1 311/1 174/1 101/1 16/1 136/1 

a4 
114/1 103/1 11/1 141/1 170/1 66/1 

b1 
111/1 141/1 301/1 746/1 114/1- 311/1 

b2 
100/1 614/1 101/1 174/1 131/1 411/1 

b3 
116/1 661/1 34/1 100/1 111/1 311/1 

c1 
163/1 106/1 104/1 137/1 06/1 173/1 

c2 
110/1 144/1 11/1 144/1- 703/1 114/1 

d1 
111/1 641/1 110/1 361/1 141/1 111/1 

d2 
111/1 167/1 317/1 71/1 161/1 113/1 

d3 
330/1 141/1 411/1 61/1 111/1 411/1 

d4 
161/1 641/1 111/1 434/1 176/1 111/1 

e1 
703/1 3/1 401/1 111/1 117/1 111/1 

e2 
144/1 111/1 131/1 131/1 130/1 111/1 

e3 
111/1 117/1 137/1 141/1 111/1 311/1 

f1 
613/1 310/1 114/1 311/1 174/1 17/1 

f2 
131/1 171/1 111/1 171/1 113/1 114/1 

f3 
311/1 314/1 764/1 331/1 116/1 116/1 

f4 
111/1 430/1 113/1 30/1 171/1 111/1 

 

توان دریافت میزان همبستگی گویه هاي هر یک از متغیرهاي پژوهش با سازة خود، بیشتر از  بر اساس جدول فوق می

سپس به بررسی ماتریس  از سایر اعداد هم ردیف خود بزرگتر هستند(؛است )ها  ها با سایر سازه میزان همبستگی این گویه

 شود: فرونل و الرکر پرداخته می
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 الرکر و فرونل روش به واگرا ییروا سنجش سیماتر. 19-1جدول 

 

ارتباط با 

 برند

ارزش درک 

 شده سبز

وفاداری به 

 برند

گرایش به تصویر 

 اخالقی

گرایش به 

 تصویر سبز

گرایش به تصویر 

 عملکردی

 13/1 ارتباط با برند
     

ارزش درک شده 

 سبز
331/1 710/1 

    

 111/1 416/1 610/1 وفاداری به برند
   

گرایش به تصویر 

 اخالقی
171/1 711/1 413/1 141/1 

  

گرایش به تصویر 

 سبز
114/1 117/1 111/1 113/1 11/1 

 

گرایش به تصویر 

 عملکردی
313/1 41/1 103/1 416/1 163/1 743/1 

 

که در  توان اظهار داشت بر اساس این ماتریس قطر اصلی ماتریس از اعداد سمت چپ و پایین خود بیشتر باشد. لذا می

هاي دیگر و روایی واگراي مدل در  هاي خود دارند تا با سازه ها در مدل تعامل بیشتري با شاخص پژوهش حاضر، سازه

 حد مناسبی است.
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 برازش مدل ساختاری -4-6

رسد. این فرآیند به شرح ذیل انجام  گیري، نوبت به برازش مدل ساختاري می هاي اندازه پس از بررسی برازش مدل

 شود: می

 (t-value)مقادیر  Zضریب معناداری  -4-6-1

 معیار، ضریب نیتر یاساسشود که اولین و  براي بررسی برازش مدل ساختاري پژوهش از چندین معیار استفاده می

 است. خروجی مربوط به این آزمون به شرح ذیل است: (t-value مقادیر) Z معناداري

 

 Z یمعنادار بیضر جینتا .1-1شکل  

است، لذا  36/7در موارد فوق )غیر از یک مورد( بیشتر از  tتوان گفت نظر به اینکه ضرایب  با توجه به شکل فوق می

  گردد.  % اطمینان معنادار بودن این مسیر و مناسب بودن مدل ساختاري تائید می32در سطح 
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Rیا  R Squareمعیار  -4-6-2
2 

R در یک پژوهش، ضرایب دومین معیار براي بررسی برازش مدل ساختاري
 زا درونمربوط به متغیرهاي پنهان  1

زا بر یک متغیر  )وابسته( مدل است. همانطور که قبالً اشاره شد این ضرایب معیاري است که نشان از تأثیر یک متغیر برون

R و قوي به عنوان مقدار مالك براي مقادیر ضعیف، متوسط 61/1، 99/1، 73/1زا دارد و سه مقدار  درون
در نظر گرفته  1

 باشند: شده است. این مقادیر به شرح ذیل می

 

 شده میترس مدل در R7 مقدار .7-1شکل  

Rبا توجه به سه مقدار مالك، نظر به اینکه میزان  
که نشان از حد نسبتاً قوي  است 225/1در وفاداري به برند برابر با  1

 برازش مدل ساختاري دارد.

Qمعیار  -4-6-3
2 

باشد، به  92/1و  72/1، 15/1 زا پردازد و اگر در مورد یک متغیر درون بینی مدل می معیار به بررسی قدرت پیشاین 

این معیار در مورد  زاي مربوط به آن دارد. هاي برون متوسط و قوي سازه یا سازه بینی کم، ترتیب نشان از قدرت پیش
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بینی کنندگی متوسط رو به باال مدل  دهنده قابلیت پیش تقریباً نشاناست که  515/1پژوهش حاضر براي وفاداري به برند 

 است.

 
 شده میترس مدل در q7 مقدار. 3-1شکل 

Fیا  معیار اندازه اثر -4-6-4
2 

به ترتیب نشان از اندازه اثر  92/1و  ،72/1، 15/1کند و مقادیر  هاي مدل را تعیین می این معیار شدت رابطه میان سازه

(. این معیار در خصوص تأثیر 721: 7932داوري و رضازاده، است )کوچک، متوسط و بزرگ یک سازه بر سازه اي دیگر 

 با: ( برابر استYفرضی دیگر ) بر متغیر (Xیک متغیر فرضی )

 

Rبه عبارتی برابر است با میزان 
Rحضور دارد منهاي میزان  زمانی که متغیر مستقل در مدل 1

 زمانی که متغیر مستقل در 1

Rمدل حضور ندارد، تقسیم بر یک نهاي 
حضور دارد. بر این اساس میزان اندازه اثر به  زمانی که متغیر مستقل در مدل 1

 شرح زیر محاسبه شده است:
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 اثر اندازه اریمع .71-1جدول 

  
 برندوفاداری به  ارزش درک شده سبز ارتباط با برند

 ارتباط با برند
    

411/1 

 110/1 ارزش درک شده سبز
  

114/1 

 گرایش به تصویر اخالقی
  

711/1 
  

 گرایش به تصویر سبز
  

11/1 
  

 گرایش به تصویر عملکردی
  

171/1 
  

 

 شاخص برازش کل -4-6-5

تواند  هاي معادالت ساختاري است. بدین معنی که توسط این معیار، پژوهشگر می مربوط به بخش کلی مدل GoFمعیار 

گیري به بخش ساختاري مدل کلی پژوهش خود، برازش بخش کلی را نیز کنترل نماید.  پس از بررسی برازش بخش اندازه

شود. در این فرمول  ول زیر محاسبه می( ابداع گردید. طبق فرم5112و همکاران ) 7توسط تننهاوس GoFمعیار 

average(Communalities)  نشانه میانگین مقادیر اشتراکی هر سازه است وR^5  نیز میزان میانگین مقادیرR Squares 

شود. این شاخص با استفاده از  افزار نمایش داده می ها در شکل خروجی نرم زاي مدل است که داخل دایره هاي درون سازه

 معرفی شده است: GOFبه عنوان مقادیر ضعیف، متوسط و قوي براي  96/1و  52/1، 17/1مقدار  9

GOF=√average(Communalities)*R^5 

GOF=√ 665761/1  ×  912999/1 = 23۲297/1  

 حاکی از برازش قوي مدل است. 936/1با توجه به نتایج بدست آمده حصول مقدار 

                                                      
1 Tenenhaus 
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توان دریافت  الرکر می و و فرونل متقارن عاملی روش بارهاي به واگرا روایی سنجش با توجه به نتایج جداول ماتریس

یا مدل  ریگ اندازهابزار حاضر ) تحقیق پرسشنامه بودن برخوردار به توجه باکه روایی واگرا مورد تائید قرار گرفته است. 

 تحقیق فرضیات بررسی به ريساختا معادالت سازي مدل طریق از بعدي بخش در ،مناسب روایی و پایایی از گیري( اندازه

 پرداخته خواهد شد.

 

 

 
 مدل در حالت استاندارد. 1-1شکل 
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 داری یمعنمدل در حالت . 1-1شکل 
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 آزمون مدل پژوهش -4-7

 با توجه به شکل فوق نتایج آزمون فرضیات تحقیق به شرح ذیل است:

 وجود دارد. يو ارزش درك شده سبز رابطه مثبت و معنادار يعملکرد یربه تصو یشگرا ینب .7

 مقدار در خارج بازه یناست و از آن جا که ا ۲62/2تا برابر با  یردو متغ یندر رابطه ب Z يمعنادار یببا توجه به ضر

 است. 519/1برابر با  رابطه ینتائید شده و شدت ا یهفرض ینگرفت که ا یجهنت توان یقرار دارد، م (-36/7&36/7)

 

 وجود دارد. يو ارزش درك شده سبز رابطه مثبت و معنادار یاخالق یربه تصو یشگرا بین .5

 مقدار در خارج بازه یناست و از آن جا که ا 75۲/71تا برابر با  یردو متغ یندر رابطه ب Z يمعنادار یببا توجه به ضر

 است. 627/1برابر با  رابطه ینتائید شده و شدت ا یهفرض ینگرفت که ا یجهنت توان یقرار دارد، م (-36/7&36/7)

 

 وجود دارد. يسبز و ارزش درك شده سبز رابطه مثبت و معنادار یربه تصو یشگرا بین .9

 بازه داخلمقدار در  یناست و از آن جا که ا ۲65/7تا برابر با  یردو متغ یندر رابطه ب Z يمعنادار یببا توجه به ضر

 نگردیده است.تائید  یهفرض ینگرفت که ا یجهنت توان یقرار دارد، م (-36/7&36/7)

 

 وجود دارد. يارزش درك شده سبز و ارتباط برند رابطه مثبت و معنادار بین .2

 مقدار در خارج بازه یناست و از آن جا که ا 635/2تا برابر با  یردو متغ یندر رابطه ب Z يمعنادار یببا توجه به ضر

 است. 99۲/1برابر با  رابطه ینتائید شده و شدت ا یهفرض ینگرفت که ا یجهنت انتو یقرار دارد، م (-36/7&36/7)

 

 وجود دارد. يبه برند رابطه مثبت و معنادار يارتباط برند و وفادار بین .2

 مقدار در خارج بازه یناست و از آن جا که ا 271/2تا برابر با  یردو متغ یندر رابطه ب Z يمعنادار یببا توجه به ضر

 است. 591/1برابر با  رابطه ینتائید شده و شدت ا یهفرض ینگرفت که ا یجهنت توان یقرار دارد، م (-36/7&36/7)
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 وجود دارد. يبه برند رابطه مثبت و معنادار يارزش درك شده سبز و وفادار بین .6

 مقدار در خارج بازه نیاست و از آن جا که ا 359/3تا برابر با  یردو متغ یندر رابطه ب Z يمعنادار یببا توجه به ضر

 .است 227/1برابر با  رابطه ینتائید شده و شدت ا یهفرض ینگرفت که ا یجهنت توان یقرار دارد، م (-36/7&36/7)

  



32 

 

 

 

 

 

 

 فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
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 مقدمه -5-1

نتایج حاصل از فرضیات نیز پایه در پایان هر پژوهشی، محقق باید پس از آزمون فرضیات، نتایج کار خود را ارائه دهد. 

هایی هستند که پیشنهادات بر اساس آنها شکل می گیرند. بنابراین یکی از قسمت هاي مهم تحقیق که در واقع می تواند 

راهی براي تبدیل نظریات به عمل براي موفقیت در آینده باشد، نتیجه گیري هاي صحیح و پیشنهادات مناسب است. 

ر اساس تحلیل هاي صحیح ارائه شده باشد، می تواند مشکالت موجود بر سر سازمان را بر طرف نتیجه گیري هایی که ب

 (.7931کند )کرسول، 

در این فصل نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها خالصه می شود و با تحلیل آنها سعی می شود تا به سواالتی که 

در بخش اول این فصل، خالصه نتایج حاصل از اجراي  در فصل اول از سوي محقق مطرح شده بود پاسخ داده شود.

طرح تحقیق و پاسخ هر یک از سواالت تحقیق ارائه شده است. در بخش بعدي با استفاده از اطالعات بدست آمده، 

 پیشنهاداتی ارائه خواهد شد.

 نتایج آمار توصیفی -5-2

 هاي اصلی تحقیق ارائه می شود: در این بخش نتایج بررسی توصیفی متغیر هاي جمعیت شناختی و متغیر

 یافته های توصیفی متغیر های جمعیت شناختی -5-2-1

 جنسیت -5-2-1-1

درصد از پاسخ دهندگان مرد  25,1با توجه به تجزیه و تحلیل حاصل از داده هاي نمونه، مشاهده می شود که جنیست 

 درصد زن می باشد. 21,9و 
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 سن -5-2-1-2

 193/55، سال 51کمتر از درصد  213/5 سناصل از داده هاي نمونه، مشاهده می شود که با توجه به تجزیه و تحلیل ح

تا  27 بیندرصد  21/77، سال 27تا  27 بیندرصد  22۲/51، سال 21تا  97 بیندرصد  613/99، سال 91تا  57 ینبدرصد 

 بود. سال 67از  باالتردرصد  122/5و  سال 61

 سطح تحصیالت -5-2-1-3

درصد از  169/57 یالتتحص یزانمبا توجه به تجزیه و تحلیل حاصل از داده هاي نمونه، مشاهده می شود که 

درصد  2۲1/7 و لیسانس، فوقدرصد  211/53، یسانسلدرصد  211/53دیپلم،  فوقدرصد  ۲26/77دیپلم،  دهندگان پاسخ

 درصد به این گزینه پاسخی ندادند. 512/1همچنین  بودند. تخصصی دکتري

 وضعیت تاهل -5-2-1-4

درصد از  55/21 تأهل وضعیتبا توجه به تجزیه و تحلیل حاصل از داده هاي نمونه، مشاهده می شود که 

 درصد به این گزینه پاسخی ندادند. 35۲/7همچنین  بودند. درصد متأهل۲27/21 و ،مجرد دهندگان پاسخ

 میزان درآمد -5-2-1-5

کمتر از درصد  532/77درآمد  یزانما توجه به تجزیه و تحلیل حاصل از داده هاي نمونه، مشاهده می شود که ب

 517/53، 7211111تا  7117111 بیندرصد  29۲/1، تومان 7111111تا  217111 ینبدرصد  12/72، تومان 211111

درصد به این گزینه  35۲/7همچنین  بودند. تومان 5117111 بیندرصد  1۲۲/96، 5111111تا  7217111 بیندرصد 

 پاسخی ندادند.
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 یافته های توصیفی متغیر های اصلی -5-2-2

 گرایش به تصویر عملکردیتوصیف متغیر  -5-2-2-1

در ارتباط با متغیر گرایش به تصویر عملکردي، نتایج آمار توصیفی نشان داد که در جامعه مورد مطالعه و استفاده از 

و انحراف معیار  2,193ه انتخاب شده در این تحقیق، میانگین مربوط به متغیر گرایش به تصویر عملکردي، ابزار پرسشنام

و  5,52می باشد. همچنین کمترین نمره کسب شده در خصوص متغیر گرایش به تصویر عملکردي،  1,21۲مربوط به آن 

 می باشد. 2بیشترین نمره کسب شده 

 تصویر اخالقیگرایش به توصیف متغیر  -5-2-2-2

در ارتباط با متغیر گرایش به تصویر اخالقی، نتایج آمار توصیفی نشان داد که در جامعه مورد مطالعه و استفاده از ابزار 

و انحراف معیار مربوط  9,3۲7پرسشنامه انتخاب شده در این تحقیق، میانگین مربوط به متغیر گرایش به تصویر اخالقی، 

و بیشترین نمره  5ین کمترین نمره کسب شده در خصوص متغیر گرایش به تصویر اخالقی، می باشد. همچن 1,2۲به آن 

 می باشد. 2کسب شده 

 گرایش به تصویر سبزتوصیف متغیر  -5-2-2-3

در ارتباط با متغیر گرایش به تصویر سبز، نتایج آمار توصیفی نشان داد که در جامعه مورد مطالعه و استفاده از ابزار 

و انحراف معیار مربوط به  2,167تخاب شده در این تحقیق، میانگین مربوط به متغیر گرایش به تصویر سبز، پرسشنامه ان

و بیشترین نمره  5,2می باشد. همچنین کمترین نمره کسب شده در خصوص متغیر گرایش به تصویر سبز،  1,۲25آن 

 می باشد. 2کسب شده 

 ارزش ادراک شده سبزتوصیف متغیر  -5-2-2-4

در ارتباط با متغیر ارزش ادراك شده سبز، نتایج آمار توصیفی نشان داد که در جامعه مورد مطالعه و استفاده از ابزار 

و انحراف معیار مربوط به  9,152پرسشنامه انتخاب شده در این تحقیق، میانگین مربوط به متغیر ارزش ادراك شده سبز، 
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و بیشترین نمره  5شده در خصوص متغیر ارزش ادارك شده سبز،  می باشد. همچنین کمترین نمره کسب 1,217آن 

 می باشد. 2کسب شده 

 توصیف متغیر ارتباط با برند -5-2-2-5

در ارتباط با متغیر ارتباط با برند، نتایج آمار توصیفی نشان داد که در جامعه مورد مطالعه و استفاده از ابزار پرسشنامه 

می باشد.  1,277و انحراف معیار مربوط به آن  9,۲7۲ن مربوط به متغیر ارتباط با برند، انتخاب شده در این تحقیق، میانگی

 می باشد. 2و بیشترین نمره کسب شده  7,999همچنین کمترین نمره کسب شده در خصوص متغیر ارتباط با برند، 

 توصیف متغیر وفاداری به برند -5-2-2-6

آمار توصیفی نشان داد که در جامعه مورد مطالعه و استفاده از ابزار پرسشنامه  در ارتباط با متغیر وفاداري به برند، نتایج

می باشد.  1,297و انحراف معیار مربوط به آن  9,12انتخاب شده در این تحقیق، میانگین مربوط به متغیر وفاداري به برند، 

 می باشد. 2نمره کسب شده و بیشترین  5همچنین کمترین نمره کسب شده در خصوص متغیر وفاداري به برند، 

 بحث درباره نتایج آمار استنباطی )نتایج به دست آمده از فرضیه های پژوهش( -5-3

 بحث درباره نتیجه فرضیه اول -5-3-1

 بین گرایش به تصویر عملکردي و ارزش درك شده سبز رابطه مثبت و معناداري وجود دارد.

پذیرفته شدن این فرضیه است. همانطور که در بخش آزمون نتایج بدست آمده از بررسی مدل تحقیق حاکی از 

با ضریب مسیر « ارزش درك شده سبز»و « گرایش به تصویر عملکردي»فرضیات فصل چهار نشان داده شد؛ رابطه بین 

(. ضمن اینکه نتایج نشان داد رابطه مستقیم بین گرایش به تصویر عملکردي و t>7,36مورد تایید قرار گرفت ) 1,519

زش درك شده سبز مورد تایید قرار گرفت. این بدان معنا است که گرایش به تصویر عملکردي بر ارزش درك شده ار

 ( هم راستا می باشد.5171دارد. این نتیجه با نتایج حاصل از پژوهش لین و همکاران )سبز تاثیر مثبتی 
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 بحث درباره نتیجه فرضیه دوم -5-3-2

 ش درك شده سبز رابطه مثبت و معناداري وجود دارد.بین گرایش به تصویر اخالقی و ارز

نتایج بدست آمده از بررسی مدل تحقیق حاکی از پذیرفته شدن این فرضیه است. همانطور که در بخش آزمون 

با ضریب مسیر « ارزش درك شده سبز»و « گرایش به تصویر اخالقی»فرضیات فصل چهار نشان داده شد؛ رابطه بین 

(. ضمن اینکه نتایج نشان داد که رابطه مستقیم بین گرایش به تصویر اخالقی و t>7,36قرار گرفت )مورد تایید  1,627

ارزش درك شده سبز مورد تایید قرار گرفت. این بدان معنا است که گرایش به تصویر اخالقی بر ارزش درك شده سبز 

 ( هم راستا می باشد.5171). این نتیجه با نتایج حاصل از پژوهش لین و همکاران تاثیر مثبتی دارد

 سوم بحث درباره نتیجه فرضیه -5-3-3

 بین گرایش به تصویر سبز و ارزش درك شده سبز رابطه مثبت و معناداري وجود دارد.

نتایج بدست آمده از بررسی مدل تحقیق حاکی از رد شدن این فرضیه است. همانطور که در بخش آزمون فرضیات 

مورد  z 7,۲65با ضریب معناداري « ارزش درك شده سبز»و « گرایش به تصویر سبز»طه بین فصل چهار نشان داده شد؛ راب

(. ضمن اینکه نتایج نشان داد که رابطه مستقیم بین گرایش به تصویر سبز و ارزش درك شده t<7,36تایید قرار نگرفت )

بتی ندارد. این رزش درك شده سبز تاثیر مثسبز مورد تایید قرار نگرفت. این بدان معنا است که گرایش به تصویر سبز بر ا

 ( هم راستا نمی باشد.5171نتیجه با نتایج حاصل از پژوهش لین و همکاران )

 چهارمبحث درباره نتیجه فرضیه  -5-3-4

 بین ارزش درك شده سبز و ارتباط برند رابطه مثبت و معناداري وجود دارد.

ذیرفته شدن این فرضیه است. همانطور که در بخش آزمون نتایج بدست آمده از بررسی مدل تحقیق حاکی از پ

مورد تایید  1,99۲با ضریب مسیر « ارتباط برند»و « ارزش درك شده سبز»فرضیات فصل چهار نشان داده شد؛ رابطه بین 
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تایید (. ضمن اینکه نتایج نشان داد که رابطه مستقیم بین ارزش درك شده سبز و ارتباط برند مورد t>7,36قرار گرفت )

دارد. این نتیجه با نتایج حاصل از قرار گرفت. این بدان معنا است که ارزش درك شده سبز بر ارتباط برند تاثیر مثبتی 

 ( هم راستا می باشد.5171پژوهش لین و همکاران )

 بحث درباره نتیجه فرضیه پنجم -5-3-5

 دارد.بین ارتباط برند و وفاداري به برند رابطه مثبت و معناداري وجود 

نتایج بدست آمده از بررسی مدل تحقیق حاکی از پذیرفته شدن این فرضیه است. همانطور که در بخش آزمون 

مورد تایید قرار  1,591با ضریب مسیر « وفاداري به برند»و « ارتباط برند»فرضیات فصل چهار نشان داده شد؛ رابطه بین 

ه مستقیم بین ارتباط برند و وفاداري به برند مورد تایید قرار گرفت. (. ضمن اینکه نتایج نشان داد که رابطt>7,36گرفت )

دارد. این نتیجه با نتایج حاصل از پژوهش رحیم نیا و این بدان معنا است که ارتباط برند بر وفاداري به برند تاثیر مثبتی 

 ( همراستا می باشد.5171) ( و لین و همکاران7932(، حاجی پور شوشتري )7932و همکاران ) (، صفرزاده7932لطفی )

 ششمبحث درباره نتیجه فرضیه  -5-3-6

 بین ارزش درك شده سبز و وفاداري به برند رابطه مثبت و معناداري وجود دارد.

نتایج بدست آمده از بررسی مدل تحقیق حاکی از پذیرفته شدن این فرضیه است. همانطور که در بخش آزمون 

مورد  1,227با ضریب مسیر « وفاداري به برند»و « ارزش درك شده سبز»ابطه بین فرضیات فصل چهار نشان داده شد؛ ر

(. ضمن اینکه نتایج نشان داد که رابطه مستقیم بین ارزش درك شده سبز و وفاداري به برند t>7,36تایید قرار گرفت )

مثبتی دارد. این نتیجه با تاثیر  مورد تایید قرار گرفت. این بدان معنا است که ارزش درك شده سبز بر وفاداري به برند

 ( هم راستا می باشد.5172( و حمید )5171نتایج حاصل از پژوهش هاي لین و همکاران )
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 پیشنهادات بر اساس یافته های فرضیات پژوهش -5-4

 :گردد یارائه م یلبه شرح ذ یاتحاصل از آزمون فرض یشنهاداتحاضر، پ یقتحق هاي یافتهبا توجه به 

 هاي یهگو یانگینم ینهمچن با ارزش درك شده سبز، گرایش به تصویر عملکردي رابطه ییدتابا توجه به  .7

هاي تولید کننده محصوالت برند سبز حتی  شود شرکت یم یشنهاد(، پچهارم یه)گو گرایش به تصویر عملکردي

ینده خود پیش از شروع فعالیت و یا تولید محصوالت خود، ابتدا با توجه خاص به نیازسنجی مخاطبین آ

توانند با شناسایی و یا بازبینی نیازهاي  بپردازند. در ادامه، شرکت هایی هم که در حال فعالیت هستند نیز می

مشتریان خود، در تصحیح محصوالت و یا ارائه محصوالت تکمیلی نسبت به رفع نیاز مشتریان خود اقدام 

 نمایند.

گرایش  هاي یهگو یانگینم ینهمچن ا ارزش درك شده سبز،ب گرایش به تصویر اخالقی رابطه ییدبا توجه به تا .5

پیشنهاد می شود که مالکان و مسئولین برندهاي محصوالت سبز بیش از قبل  (،اول یه)گو به تصویر اخالقی

 تالش نمایند تا در قبال محیط زیست مسئولیت پذیر باشند. 

گرایش به  هاي یهگو یانگینم ینهمچن سبز،با ارزش درك شده  گرایش به تصویر سبز رابطه ییدبا توجه به تا .9

پیشنهاد می شود در طراحی بسته بندي محصوالت از موادي استفاده شود که قابل  (،دوم یه)گو تصویر سبز

بازیافت بوده و به محیط زیست آسیب نرساند؛ همچنین ارائه مستندات فرآیند تولید در قالب سایت یا رسانه 

ر شکل گیري دیدگاه مشتریان بسیار مفید باشد. البته باید این نکته را مورد تواند د هاي اجتماعی مجازي می

اشاره قرار داد که برخی از محدودیت ها در بسته بندي محصوالتی نظیر مرغ سبز وجود دارد که پیشنهاد می 

ی نظیر بنیان وابسته به دانشگاه های شود تا مسئولین این شرکت از طریق دریافت نظرات از شرکت هاي دانش

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد رشت در مسیر بهبود شرایط گام بردارند.

 هاي یهگو یانگینم ینهمچن ،با ارتباط برند و وفاداري به برند ارزش درك شده سبز رابطه ییدبا توجه به تا .2

نظیر دفاتر با استفاده از مراکز تحقیقاتی پیشرفته دانشگاهی  پیشنهاد می شود (،اول یه)گوسبزارزش درك شده 

همکار استاندارد در دانشگاه آزاد اسالمی واحد رشت و نظر اساتید هیات علمی دانشگاهی، یا سایر مراکز 

داخل یا خارج از کشور، تالش شود تا آسیب شناسی هاي تکمیلی در مسیر عملکرد زیست محیطی 

ن تالش ها در قالب محصوالت سبز بررسی شده و مشکالت احتمالی برطرف شود. البته ضروري است ای

 مستندات فیلم و ... نیز به جامعه بازخورد داده شود.



715 

 

 (،دوم یه)گوارتباط برند  هاي یهگو یانگینم ینهمچن ،ارتباط برند با وفاداري به برند رابطه ییدبا توجه به تا .2

مشتري انجام شود تا در  –تحقیقاتی در جهت بررسی و شناسایی عوامل موثر بر تناسب برند  پیشنهاد می شود

این مسیر متغیرهایی که می توانند هویت مشتریان و برند سبز را بیش از پیش با هم ادغام نمایند شناسایی شده 

 و بر روي آنها کار شود. 

 

 محدودیت های تحقیق -1-1

 تفاوت  در این تحقیق به منظور جمع آوري داده هاي مورد نیاز از محدوده هاي مختلف جمع آوري شد که

 هاي اصلی نام برد. هاي فرهنگی در آنها مشهود بود که از این تفاوت ها می توان به عنوان یکی از محدودیت

 .در این تحقیق داده هاي مورد نیاز تنها از سطح شهرستان رشت توزیع شده است 

 د بر روي وفاداري بر اساس مبانی نظري مطالعه شده در زمان نگارش فصل دوم، یکی از متغیرهایی که می توان

 به برند تاثیر بگذارد، رضایت مشتري است که در این تحقیق و مدل مربوطه مورد ارزیابی قرار نگرفت.
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 : پرسشنامه تحقیق1پیوست 

 بسمه تعالی

 آزاد اسالمی واحد رشتدانشگاه  مدیریتگروه 

         ریخ تکمیل:                    تا               شماره پرسشنامه :                                نام پرسشگر: 

ارزش ادراک شده سبز  یریسبز در شکل گ ریبه منافع و تصو شیگرا ریتاث یبررس شنامه حاضر در راستای پژوهشی جهتپرس

تهیه  محصوالت سبز شهرستان رشت( انی)مورد مطالعه: مشتر یبه نام تجار یو وفادار یمصرف کننده در ارتباط با خود نام تجار

اقدام به گردآوری نظرات  "استنباطی"و بخش  "توصیفی"بر این اساس این پرسشنامه در دو بخش تحت عنوان بخش . گردیده است

باشد. لذا  پژوهش حاضر تیفیارتقاء ک یدر راستا یتواند گام مهم یارزشمند شما م نظراتی نماید. از این رو ارزشمند شما م

 یاطالعات کامال محرمانه تلق نیذکر است که ا انیشا با تخصیص زمان ارزشمندتان به طور دقیق آن را تکمیل نمائید. میخواهشمند

 .میسپاسگزار مانهیشما صم یاز همکار شیشاپیبه اهداف پژوهش مورد استفاده قرار خواهد گرفت. پ یابیشده و صرفا جهت دست

 بخش اول: سواالت توصیفی
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 سال  61د. باالتر از                سال 61تا  11. بین ث     سال 11تا 
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مشاغل علمی    مدیر و کارفرما :      بازرگان و تولید کننده :    کاسب و صنعتگر :     کارگر :    ـ شغل : کارمند:  1
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 بخش دوم: سواالت استنباطی

 (1117) لین و همکارانپرسشنامه 

ال 
کام

ف
خال

م
 

ف
خال

م
 

نع
مت

م
فق 

موا
 

ال 
کام

فق
موا

 
 سواالت

ها
ر 

تغی
م

 

     
یگرا .این برند به محیط زیست احترام می گذارد. 1

 ش
صو

ه ت
ب

 ری

رد
لک

عم
ی

 

 می کند. عملاین برند به راهکارهای پیشگیری از گرم شدن زمین . 1     

 محصوالت این برند محیط زیست را آلوده نمی کند.. 3     

کمک  ستیز طیاز مح تیمن به حما رایز ،دارم یبرند من احساس خوب نیبا ا. 4     

 کنم. یم

یگرا
 ش

صو
ه ت

ب
 ری

الق
اخ

ی
 

 بشریت و طبیعت دارم. با این برند، من احساس کمک به. 1     

 طیبه مح رایداشته باشم ز یتوانم احساس خوب یمن م ،برند نیبا استفاده از ا .6     

 .رسانم ینم بیآس ستیز

این نام تجاری به وضوح توضیح می دهد چگونه آن گازهای گلخانه ای ناشی . 7     

 .زیست آسیب برسانداز فرآیندهای تولید را  کنترل می کند که می تواند به محیط 

یگرا
 ش

صو
ه ت

ب
 ری

بز
س

 

به طور کلی، این نام تجاری اطالعات مورد نیاز برای درک اثرات زیست . 1     

 .محیطی از فرآیندهای تولید آن را فراهم می کند

این نام تجاری اطالعات الزم در مورد مسائل زیست محیطی مرتبط با . 0     

 .فراهم می کند را فرآیندهای تولید آن

روشن و ، و شیوه های زیست محیطی این نام تجاری برای مشتریان سیاست ها. 11     

 .کامل ارائه می شود

 عملکرد زیست محیطی این برند ارزش بسیار خوبی به من ارائه می دهد.. 11     

سبز
ده 

 ش
ک

در
ش 

رز
ا

 

 .این نام تجاری سازگار با محیط زیست است. 12     

 این نام تجاری مزایای زیست محیطی بیشتری نسبت به  برند های دیگر دارد.. 13     

این نام تجاری  نگرانی های زیست محیطی بیشتری نسبت به  مارک های دیگر . 14     

 .دارد

 ، است.ین نام تجاری مظهر آنچه که من به آن  اعتقاد دارم. ا11     

ند
 بر

 با
اط

رتب
ا

 

 تجاری، یک نشانه مهم از من است. . این نام16     

 .ن احساس می کنم که یک حس قوی متعلق به این نام تجاری دارم. م17     
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 .ن ترجیح می دهم این برند را نسبت به  مارک های دیگر بخرم. م11     

دار
وفا

 ی
ند

 بر
به

 

 .ن قصد دارم به خرید این برند ادامه دهم. م10     

 .کلی، این نام تجاری اولین انتخاب من خواهد بوده طور . ب11     

 ن این نام تجاری را به افراد دیگر توصیه خواهم کرد. م11     
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 : خروجی های آماری2پیوست

 

 

ارتباط 

 با برند

ارزش 

درک شده 

 سبز
وفادار

 ی به برند

گرایش 

به تصویر 

 اخالقی

گرایش 

به تصویر 

 سبز

گرایش 

به تصویر 

 عملکردی

a1 
     

795.0 

a2 
     

798.0 

a3 
     

79830 

a. 
     

7900 

b1 
   

790.0 
  b2 

   
7980. 

  b3 
   

798.. 
  c1 

    
79.0 

 c2 
    

790.3 
 d1 

 
790.1 

    d2 
 

79800 
    d3 

 
798.8 

    d. 
 

790.8 
    e1 790.3 

     e2 798.. 
     e3 79851 
     f1 

  
7985. 

   f2 
  

79811 
   f3 

  
7900. 

   f. 
  

79853 
    

 

Cronbac
h's Alpha 

Compos
ite 
Reliability 

Averag
e 
Variance 
Extracted 
(AVE) 

 79088 .7980 79003 ارتباط با برند

 79505 798.2 .7905 ارزش درک شده سبز

 .7900 798.2 .798 وفاداری به برند
گرایش به تصویر 

 .7907 .7980 790.2 اخالقی
گرایش به تصویر 

 79005 79802 790.2 سبز
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گرایش به تصویر 

 79552 79828 .7903 عملکردی

 

 

 

ارتباط 

 با برند

ارزش 

درک شده 

 سبز
وفادار

 ی به برند

گرایش 

به تصویر 

 اخالقی

گرایش 

به تصویر 

 سبز

گرایش 

به تصویر 

 عملکردی

a1 7928. 7931. 79205 79320 797.0 795.0 

a2 79201 79.58 792.5 79.2 
-

79778 798.0 

a3 79225 79382 7910. 792.5 7970 79830 

a. 7918. 791.3 7978 791.5 7970. 7900 

b1 79288 795.8 793.5 790.0 
-

7971. 79315 

b2 791.. 7902. 792.1 7980. 79735 79.78 

b3 79220 79002 793. 798.. 79778 79352 

c1 79103 797.0 797.. 79730 79.0 79703 

c2 7978. 797.. 7975 
-

797.. 790.3 7972. 

d1 79275 790.1 7925. 79305 791.1 79258 

d2 79281 79800 79350 7901 79705 79523 

d3 7933. 798.8 79.72 7902 79722 79.72 

d. 79105 790.8 79272 79.3. 79700 79185 

e1 790.3 793 79..2 79212 79120 79288 

e2 798.. 79255 79535 79232 7913. 79278 

e3 79851 79280 79530 792.8 79118 79378 

f1 79073 7932. 7985. 79328 7970. 7920 

f2 79531 79201 79811 79202 79783 7925. 

f3 79382 7932. 7900. 79335 79750 79270 

f. 79521 79.3. 79853 793. 79705 79228 

 

 

ارتباط 

 با برند

ارزش 

شده درک 

 سبز
وفادار

 ی به برند

گرایش 

به تصویر 

 اخالقی

گرایش 

به تصویر 

 سبز

گرایش 

به تصویر 

 عملکردی

 7983 ارتباط با برند
 .7905 79338 ارزش درک شده سبز     

 79821 79.10 .7902 وفاداری به برند    
گرایش به تصویر    

 798.2 79.73 79028 79208 اخالقی
گرایش به تصویر   

 7988 79713 79788 79780 .7915 سبز
گرایش به تصویر  

 790.3 79703 79.20 792.3 79.8 79323 عملکردی
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F 

 

ارتباط 

 با برند

ارزش 

درک شده 

 سبز
وفادار

 ی به برند

 ارتباط با برند
  

79.82 

 .7912 ارزش درک شده سبز
 

7978. 
گرایش به تصویر 

 اخالقی
 

79082 
گرایش به تصویر  

 سبز
 

7971 
گرایش به تصویر  

 عملکردی
 

79708 
  

 

gender 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 7.24 7.24 7.24 511 مرد 

 50020 1425 1425 02. زن

Total 565 50020 50020  
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age 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 21. 21. 21. 9 سال 0. از کمتر 

 721. 20.. 20.. 20 سال 50 تا 5. بین

 1225 5526 5526 ..5 سال 70 تا 55 بین

 2124 421. 421. 500 سال 15 تا 75 بین

 .942 5526 5526 .7 سال 60 تا 15 بین

 50020 22. 22. 50 سال 65 از باالتر

Total 565 50020 50020  
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edu 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 522. 522. 522. 49 دیپلم 

 5524 5529 5522 75 دیپلم فوق

 6525 926. 921. 504 لیسانس

 9129 5.26 5.21 552 لیسانس فوق

 50020 725 725 51 دکتری

Total 56. 9924 50020  

Missing 9 5 .5   

Total 565 50020   
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married 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 7520 7520 .702 576 مجرد 

 50020 1920 1429 50. متاهل

Total 516 9225 50020  

Missing 9 4 529   

Total 565 50020   
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earn 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 5521 5521 5525 75 تومان 100000 از کمتر 

 122. 5725 5720 15 تومان 5000000 تا 105000 بین

 5527 426 427 4. 5100000 تا 5005000 بین

 .652 922. .92. 506 000000. تا 5105000 بین

 50020 5622 5625 555 تومان 005000. بین

Total 516 9225 50020  

Missing 9 4 529   

Total 565 50020   

 

 
 

 

Statistics 

 

N 

Mean 

Std. 

Deviation 

Varianc

e 

Minimu

m 

Maximu

m Valid Missing 

 تصویر به گرایش

 عملکردی

560 5 720529 .74420 ...2 .2.1 1200 

 1200 200. 50.. 74965. .52925 2 511 اخالقی تصویر به گرایش

 1200 210. 409. 27.07. 720606 0 565 سبز تصویر به گرایش

 1200 200. .... 74020. 524.75 5 560 سبز شده ادراک ارزش

 1200 5255 .6.. 15576. 522546 5 560 برند با ارتباط
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 1200 200. .2.. 15555. 524100 . 565 برند با وفاداری
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Test Statistics 

 Chi-Square df Asymp. Sig. 

1942555 عملکردی تصویر به گرایش
a
 55 .000 
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6.42057 اخالقی تصویر به گرایش
b
 2 .000 

5592.92 سبز تصویر به گرایش
c
 1 .000 

7942710 سبز شده ادراک ارزش
d
 50 .000 

2412725 برند با ارتباط
d
 50 .000 

.125272 برند با وفاداری
e
 55 .000 

a. 0 cells (0200) have expected frequencies less than 1. The 

minimum expected cell frequency is 5020. 

b. 0 cells (0200) have expected frequencies less than 1. The 

minimum expected cell frequency is 5927. 

c. 0 cells (0200) have expected frequencies less than 1. The 

minimum expected cell frequency is 6021. 

d. 0 cells (0200) have expected frequencies less than 1. The 

minimum expected cell frequency is 5.24. 

e. 0 cells (0200) have expected frequencies less than 1. The 

minimum expected cell frequency is 5025. 

 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 N 

Normal Parameters
a,b

 Most Extreme Differences 

Test 

Statistic 

Asymp. 

Sig. (.-tailed) Mean 

Std. 

Deviation 

Absolu

te 

Positiv

e 

Negati

ve 

 تصویر به گرایش

 عملکردی

560 720529 .74420 ..06 ..01 -..06 ..06 .000
c
 

 تصویر به گرایش

 اخالقی

511 52925. .74965 ..40 ..40 -..57 ..40 .000
c
 

000. 51.. 51..- 565. 51.. 27.07. 720606 565 سبز تصویر به گرایش
c
 

000. 07.. 526.- 07.. 07.. 74020. 524.75 560 سبز شده ادراک ارزش
c
 

000. .6.. .6..- 75.. .6.. 15576. 522546 560 برند با ارتباط
c
 

000. 56.. 547.- 56.. 56.. 15555. 524100 565 برند با وفاداری
c
 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 
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Case Summaries 

 

Varianc

e 

Std. 

Deviation Mean 

a5 ..65 .155 7201 

a. .775 .667 7206 

a5 .170 .451 7255 

a7 .527 .6.0 5297 

b5 ..45 .1.5 5297 

b. .596 .650 7205 

b5 .506 .115 5292 

c5 .654 .426 7255 

c. 52.0. 52094 5225 

d5 .706 .654 5279 

d. .5.6 .145 5221 

d5 .574 .129 5249 

d7 .746 .690 5241 

e5 .510 .19. 5229 

e. .555 .144 5241 

e5 .716 .641 5225 

f5 .75. .614 5242 

f. .7.7 .615 5269 

f5 .7.5 .610 5246 

f7 .590 .6.7 5244 

 

 جدول کیس سامری برای پیشنهاد نویسی

  

واریا

 نس

انحراف 

 معیار

میان

 گین

 . محصوالت برندسبز قابل اطمینان هستند.7
567/

1 

277/1 121

/2 

 بیشتري میکند.. محصوالت برندسبز به آالینده هاي محیط زیست درفرآیندتولید توجه 5
227/

1 

662/1 169

/2 

 . محصوالت این برند محیط زیست را آلوده نمی کند.9
22/1 192/1 71۲

/2 

393 9۲2/65/1 .محصوالت برندسبز قابلیت رفع نیازمشتریان را دارند.2
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 .دارم یاحساس خوبمحصوالت سبز بدلیل حمایت از محیط زیست  با برند.2
517/

1 

257/1 39۲

/9 

 احساس می کنم برند محصوالت سبز از بشریت و طبیعت حمایت می کند. . من6
936/

1 

69/1 19/

2 

 آسیب نمی زند، احساس بهتري دارم . با برند محصوالت سبز بدلیل اینکه به محیط زیست 1
916/

1 

229/1 3۲7

/9 

 .. برند محصوالت سبز  در فرآیندهاي تولید به مسائل محیط زیست توجه می کنند۲
671/

1 

1۲6/1 913

/2 

. برند محصوالت سبز اطالعات الزم در مورد مسائل زیست محیطی مرتبط با فرآیندهاي تولید 3

 .آن را فراهم می کند

515/

7 

131/7 ۲79

/9 

 . عملکرد زیست محیطی برند  محصوالت سبز از کیفیت بسیار خوبی برخورداراست.77
216/

1 

691/1 232

/9 

 .زیست حمایت می کند از محیطبرند محصوالت سبز . 75
956/

1 

217/1 ۲29

/9 

 . برند محصوالت سبز مزایاي زیست محیطی بیشتري نسبت به  برند هاي دیگر دارد.79
921/

1 

2۲3/1 139

/9 

 . برند محصوالت سبز نگرانی هاي زیست محیطی بیشتري نسبت به  مارك هاي دیگر دارد.72
216/

1 

63/1 123

/9 

 آنچه که من به آن  اعتقاد دارم، است.مظهر برند محصوالت سبز . 72
92/1 235/1 ۲32

/9 

 ، یک نشانه مهم از من است.برند محصوالت سبز . 76
999/

1 

211/1 121

/9 

 . من احساس می کنم که یک حس قوي تعلق به محصوالت برندسبز دارم.71
226/

1 

612/1 ۲11

/9 

 ترجیح می دهم برند محصوالت سبز نسبت به  برندهاي غیر سبز . من 7۲
295/

1 

621/1 1۲/

9 

639 252/627/1 .ادامه دهمبرند محصوالت سبز . من قصد دارم به خرید 73
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 .اولین انتخاب من خواهد بودبرند محصوالت سبز . به طور کلی، 51
259/

1 

62/1 121

/9 

 را به افراد دیگر توصیه خواهم کردبرند محصوالت سبز . من 57
93/1 652/1 166

/9 
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Abstract 

 

Environmental awareness of the public has grown dramatically today with regard to issues of social and 

environmental concerns, such as global warming and sustainability. From a lifecycle perspective, a green brand is 

characterized by minimizing the use of resources throughout the product life cycle. The greater the customer's 

understanding of the values and the quality of the brand and the trust they have, the loyalty he adds. Therefore, the 

purpose of this study was to investigate the effect of green image resources on the formation of perceived green 

value and consumers in relation to brand identity and brand loyalty among customers of green products in Rasht. 

The statistical population of the study is all consumers of green products in Rasht city. The size of the sample was 

967 according to the unconditional formula of Cochran community. Descriptive statistics were used to identify the 

demographic characteristics of the studied samples as well as to identify the descriptive characteristics of the 

research variables, using SPSS-52 software. The research hypotheses test was performed using partial least squares 

(PLS) and Smart PLS 9 software. The results of the research show that there is no positive and significant 

relationship between the tendency towards green image and perceived green value, and other research hypotheses 

have been confirmed. 

 

Keyword: brand loyalty, brand association, perceived green value, brand image. 
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