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  چکیده

یکی از مهمترین و چالش برانگیز ترین مباحث در عصر حاضر، مباحث مربوط به محیط زیست و راه های جلوگیری از آسیب 

رساندن به آن می باشد به طوری که ساالنه مجامع بین المللی جلسات و کنفرانس هایی را برگزار کرده و در مورد محیط زیست 

مردم نیز تمایل به خرید محصوالتی دارند که باعث رساندن امروزه تگو می کنند. و راه های جلوگیری از نابودی آن بحث و گف

شرکت ها و سازمان هایی خرید می نمایند که به این امر توجه داشته باشد.  این رو از آسیب کمتر به محیط زیست می گردد از

از طرفی دیگر راز موفقیت سازمان ها و شرکت ها ایجاد یک رابطه بلند مدت با مشتریان خود می باشد هدف از ارائه این مقاله 

ویکردی اده شده در این مقاله از نوع توصیفی با ربررسی تاثیر بازاریابی سبز بر روی مدیریت ارتباط با مشتری می باشد. روش استف

تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ایی برای جمع آوری اطالعات استفاده شده است.در پایان این تحقیق به این نتیجه رسیدیم که 

لند رابطه ببا توجه به شرایط امروزی و افزایش نگرانی ها نسبت به مسایل محیط زیست زمانی شرکت ها موفق می شوندیک 

 لیامس به خود یابیبازار ختهیآم یها استیس نییتع جهت کیاستراتژ یزیر برنامه در که مدت با مشتریان خود ایجاد کنند

 .کنند توجه زین یطیمح ستیز

بازاریابی سبز، ترفیع سبز، قیمت سبز،مدیریت ارتباط با مشتری :واژگان کلیدی  
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 مقدمه. 1

 ازمانس توسط که بارها هستند مسائلی جمله از آمده، پدید انسانی و مصارف تولیدات نتیجه در که محیطی زیست های آلودگی

در این  (133،1661بوزنجانی، کردشولی و یاری رعنایی) .اند شده شناخته بشر برای عنوان تهدیدی به زمینه این در فعال های

 آنها مقابله با در سعی و ایستاده مشکالت این جلوی که است آمده وجود علوم به از شعبه هایی ترکیب به نیاز ،راستا

 کردشولی و یاری رعنایی)است هندوستا زیست یا محیط سبز بازاریابی ،اقدامات این جمله از (1661نماید)سلطانی،

 (113،1666دیگران،)صفری و اند نامیده نیز اجتماعی یا بازاریابی زیست محیط بازاریابی را سبز بازاریابی (،133،1661بوزنجانی،

قیقی و )حباشد یم انیمشتر ست بهیز طیمح دوستدار محصوالت عرضه در سازمان کیاستراتژ تالش سبز یابیبازاردر حقیقت 

 و محصوالت مبادله قیطر از ها گروه و افراد که است یاجتماع یندیفرآ سبز یابیبازارعبارتی دیگر یا به و   (09،1668خلیل،

یان )رمضانکنند یم برآورده کند، را حداقل ستیز طیمح بر یمنف آثار که یاخالق روش قیطر از را خود خواسته و ازین ها، آن ارزش

مدیریت ارتباط با مشتری،در مرکز فعالیت های بازاریابی است و بر ساختن روابط بلند امروزه از سویی دیگر  (01،1606و دیگران،

شرکت ها و سازمان ها مجبورند به خاطر مدت و با ثبات که بر ارزش مشتری و شرکت می افزاید،تمرکز می نماید از این رو 

نندگان،مسائل مربوط به حفظ محیط زیست ارضای نیازهای مشتریان و عمل به مسئولیت اجتماعی و حمایت از حقوق مصرف ک

البته شایان ذکر است که مسئولیت اجتماعی فراتر از نگرش مثبت به (3-3، 1661امامقلی،) را در فعالیت های خود جای دهند

هدف از (3،1606محیط زیست است چرا که تمامی جوانب مصرف محصول توسط مشتریان را در نظر می گیرد.)لطیفی بنماران،

این تحقیق بررسی تاثیر بازاریابی سبز بر مدیریت ارتباط با مشتری می باشد در ادامه به بررسی مفاهیم نظری بازاریابی انجام 

رداخته پو مدیریت ارتباط با مشتری  بازاریابی سبز  مدل مربوط به سبز و مدیریت ارتباط با مشتری و همچنین اهمیت آنها و 

 شده است. 

 . ادبیات نظری تحقیق2

 پیشینه تحقیق 2 -1

( در پژوهشی به بررسی نقش مدیریت ارتباط با مشتری در بازایابی محصوالت سبز 1666رضا اسماعیل پور و نازنین امامقلی)

بین مدیریت ارتباط با مشتری و عناصر آمیخته بازاریابی سبز رابطه معناداری پرداخته اند و سرانجام به این نتیجه رسیدند که 

 .وجود دارد

( در پژوهشی به بررسی نقش مدیریت ارتباط با مشتری به عنوان مزیتی رقابتی در بازاریابی سبز پرداخته 1661ین امامقلی)نازن

است و در سرانجام به این نتیجه رسید که بین مدیریت ارتباط با مشتری و عناصر آمیخته بازاریابی سبز رابطه معناداری وجود 

 دارد.

پژوهشی به بررسی تاثیر امیخته بازاریابی سبز بر وفاداری مشتریان به برند شرکت پرداخته اند  ( در1666علی صفری و دیگران)

که سرانجام به این نتیجه رسیدند که عناصر امیخته بازاریابی سبز بر ابعاد وفاداری مشتریان به برند شرکت مورد برسی تاثیر گذار 

بز با توجه به شاخص های بر ارزش معادالت ساختاری دارای برازش مناسب است و الگوی تاثیر گذاری عناصر آمیخته بازاریابی س

 است.
 

  بازاریابی سبز فهومم 2 – 2

)دعایی و .دارد اشاره یطیمح یهایژگیو با محصوالت غیتبل ای عیترف به امنحصر 1سبز یابیبازار که معتقدند مردم اکثر متأسفانه

 ان آنهاکنندگ مصرف اغلب که هستند مواردی ازون هیال با سازگار و افتیباز قابل فسفات، بدون: مانند یکلمات( 68،1603دیگران،

درحالی که این کلمات فقط نشانه هایی از بازاریابی سبز (0،1663)دریائی و دیگران، .دانند یم مرتبط سبز یابیبازار با را
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مصرفی،  کاالهای در تواند می که است تری وسیع بسیار مفهوم سبز بازاریابی کلیبه طور  (31،1668)زرین جوی الوار،هستند

از این رو تعریف بازاریابی سبز،امری دشوار بوده و هنوز هم ارائه  (136،1668شود)الهی و یعقوبی، اعمال خدمات حتی یا و صنعتی

ی و شامل :بازاریاب تعریفی درستی از آن،کار آسانی نیست.در واقع،واژگان یا اصطالحات مورد استفاده در این حوزه،متفاوت است

(با این حال در ذیل به برخی از 16،1663می شود)امیر شاهی و دیگران، 6و بازاریابی اکولوژیک 3سبز،بازاریابی محیط زیستی

  تعاریف بازاریابی سبز اشاره شده است:

  :1استیفن گروو

محیط زیست آسیب نمی رسانند را تشریح بازاریابی سبز تالش های محیطی طراحی،ترفیع،قیمت و توزیع محصوالتی را که به 

 (60،1668می کند.)علی پور و دیگران،

 3یپولونسک

 یربش یها خواسته و ازهاین یارضا ر منظو به مبادالت لیتسه و جادیا یبرا که است ییها تیفعال تمام شاملبازاریابی سبز 

 داشته را ستیز طیمح یرو مخرب و مضر آثار حداقل ها، خواسته و ازهاین یارضا نیا که یطور به شود یم یطراح

( به هر حال مفیدتر آن است که مفهوم بازاریابی سبز را که از یک سو در واکنش به جنبش 01،1606)رمضانیان و دیگران،باشند

ریف عسبز نوین توسعه یافته و از سوی دیگر بر اساس ایده های بازاریابی اجتماعی و بوم شناختی شکل گرفته است را اینگونه ت

فرایند مدیریت یکپارچه ای که مسئول تعیین،پیش بینی و ارضای نیازهای مشتریان و جامعه به گونه ای سوداور و در "کنیم:

  (136-131، 1603)سعادت و دیگران،"عین حال پایدار می باشد

 مدیریت ارتباط با مشتریمفهوم  3-2

CRM :شتری م یک مفهوم جدید در بازاریابی نیست،بلکه بر مبنای سه جنبه از مدیریت بازاریابی بنا شده است که عبارتند از

در حقیقت مدیریت ارتباط با مشتریان  (31،1606.)خرم آبادی و هدایتی،گرایی،بازاریابی روابط و بازاریابی بانک های اطالعاتی

کسب و کار و بازاریابی است که فناوری،فرایند،و همه فعالیت های کسب و  (30،1609،)جوانشیر و قدم لییک استراتژی جامع

( در فرایند مدیریت ارتباط با مشتری سعی می 33،1600)کمالیان و دیگران، کار در مورد مشتری را،یکپارچه می کند.

منتج  (که این امر163،1668امیری،سودمندترین مشتریان شناسایی،جذب و به بهترین شکل نگهداری شوند)ساالر زهی و ،شود

امروزه سازمان ها برای موفقیت در آینده نیازدارند که بهتر  حقیقتدر ( 33،1600به سودآوری می شود.)کمالیان و دیگران،

تعاریف متعددی از مدیریت  (30،1606نیازهای مشتریان را درک کنند،در این صورت بازاریابی بسیار کاراتر خواهد بود.)سلطانی،

رتباط با مشتری توسط افراد دانشگاهی و کسب و کار ارائه شده است.درحالیکه بعضی از این تعاریف شبیه به هم هستند،ولی با ا

رچی )شکاین وجود و علیرغم کثرت استفاده از واژه مدیریت ارتباط با مشتری،هنوز توافقی بر سر مفهوم و معنای آن وجود ندارد

 ( ولی به طور کلی می توان مدیریت ارتباط با مشتری را اینگونه تعریف نمود:180،1666زاده اصفهانی و دیگران،

یک استراتژی تجاری است که ار طریق بخش بندی مشتری،جلب رضایت وی و پیاده سازی فرآیندهای  3مدیریت ارتباط با مشتری

شته و با داده های با کیفیت مشتری بنا مشتری محور،نتایج ارزشمندی از قبیل سودآوری،درآمد و رضایت مشتری را به دنبال دا

 . (3،1661)تیموری اصل،نهاده شده و از طریق فناوری اطالعات توانمند می گردد

 

 و مدیریت ارتباط با مشتری بازاریابی سبزاهمیت  4-2
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در این  (3،1661)ماندگاری،است شده تبدیل مردم همه برای مهم بسیار و حیاتی ای مسئله به ای، فزاینده طور به زیست محیط

 بر را شرکتها کنندگان، مصرف آگاهی افزایش و مقررات دولتی همچنین و زیست محیط به نسبت نگرانی افزایش راستا و در اثر

 دراز سویی دیگر  (3،1663)تراهی،.کنند تأمل نیز کنندگان مصرف محیط و پاکیزگی روانی و جسمانی سالمت در که داشت آن

)ناظمی و  .شود بنا می مشتریان با اثربخش و بلندمدت روابط پایه بر موفق، سازمان یک اعتبار امروز، رقابتی دنیای

 اهمیت مداری مشتری به باید ها سازمان و ها ، شرکت اقتصادی رقابت عرصه در بقا و رشد برای امروزهیعنی، (16،1666گرجی،

 مشخص( نتیجتا امروزه 16،1606)عباسی و ترکمنی،. دهند افزایش پیش از بیش کاال خریداران با را خود ارتباط داده و ای ویژه

 (1،1661)امامقلی،شده است که مدیریت ارتباط با مشتری و بازاریابی سبز اعتماد و اطمینان و ارزش برای مشتری ایجاد کرده

 نوربخش)است دهش شناخته مختلف نفعانیذ یازهاین یارضا و داریپا توسعه یبرا یابزار عنوان به سبز یابیبازار به بیانی دیگر است

 آن، طریق از و (118،1606است)طاهر پور کالنتری و طیبی طلوع، کار و کسب راهبرد نوعی CRMو  (1661،161گران،ید و

 (160،1600حریری،می پردازند)شاهوار و  مشتریان ادراکی و ارزش دریافتی سازی بهینه پایة بر سودمند ارتباط به ایجاد ها شرکت

 و مدیریت ارتباط با مشتری  سیر تاریخی بازاریابی سبز 2 – 5

و اوایل  1608در اواخر دهه  اما با این وجود (180،1661)نخعی و خیری،گرددی برم 1698 سال به سبز یابیبازار ی خچهیتار

،بازاریابی سبز توجه زیادی دریافت کرد زیرا که مصرف کنندگان شروع به تغییر عادات مصرف به طرفداری از محصوالت 1668دهه 

پژوهش های زیادی  و  (63،1661)ثقفی،گردید مطرح سبز، بازاریابی نام به ایده ای(از این رو 96،1661سبز کردند)موسوی نائینی،

به طور کلی می توان سیر تحول بازاریابی سبز و ویژگی  (33،1668وصا در کشورهای توسعه یافته انجام شد.)زرین جوی اوار،خص

 خالصه نمود: ( می توان1)های هر دوره را در جدول 

 
 سیر تحول بازاریابی سبز 1 جدول

 ویژگی عصر بازاریابی سبز

 

 

 

 یکیاکولوژ سبز یابیبازار

و روی  .ردیگ یبرم در را 98 دهه لیو اوا 38 دهه یها سال یخیتار نظر از عصر نیا

 یعیصنا نیهمچن. بود کرده تمرکز رهیغ و هوا یآلودگ مانند یخارج یطیمشکالت مح

 بود بحث مورد شتریب ییایمیش  یکشاورز و نفت ،یمانند خودروساز

 حل کردیرو. شد کار و کسب وارد یاجتماع و یطیمح یها مرحله ارزش نیا در

 شیافزا به بود ممکن حل، راه خود که چند هر بود یانیپا یحل راه معموال مشکل

 .شود منجر نهیهز

 پاک، یفناور مانند نینو یمیو مفاه است شده آغاز 08 ی دهه اواخر از مرحله نیا یطیمح سبز یابیبازار

 .شدند داریپد یرقابت تیمز و سبز کننده مصرف ،یداریپا

 

 داریپا سبز یابیبازار

 ها، دولت یریگ سخت و ها آن انتظارات باالرفتن و  مردم فراوان یتقاضاها با همزمان

 ، تصاداق طهیح در داریپا توسعه مثل یمباحث. نبود ییگو به پاسخ قادر دوم عصر گرید

 داریپا زسب یابیبازار یسو به را سوم عصر و گذاشت یابیبازار علم یرو ییسزا به ریتأث

 برد شیپ

 (.03-06، 1606)منبع:رمضانیان و دیگران،

را می توان متعلق به دوره انقالب مشتری دانست)صنیعی (  CRM )به طور کلی ظهور مباحث مرتبط با مدیریت ارتباط با مشتری

 اندک نرخ افزایش توجه قابل تاثیر توانستند 1668 سال در  9زاسر و هلد رایش آنکه از پس( یعنی 31،1603منفرد و دیگران،

 با ارتباط مدیریت به عالقه( 381،1600)کرامتی و دیگران،بکشند، تصویر به را سازمان سودآوری افزایش بر  0مشتری حفظ
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،فرضیه سود قابل توجه حاصل از افزایش 1663در سال  6ریچهلد همچنین یافت. افزایش (33،1666مشتری)ترابی راد و رهنورد،

جزیی در نرخ حفظ مشتری را بیان کرد که این فرضیه باعث ایجاد انگیزه در شرکت ها به منظور حفظ و ایجاد روابط بلند مدت 

به عنوان یکی از راهبردهای نوین مشتری  CRMعصر حاضر  در اما (169،1666)شاه حسینی بیده و دیگران،.با مشتریان شد

از .شناخته شده است( 01،1603املی کلیدی در موفقیت بسیاری از محیط های کسب و کار)رضاییان و صنیعی منفرد،عمداری 

ی این رو سازمان هایی که ارائه خدمات مناسب بر پایه انتظارات و نیازهای مشتریان را هدف قرارداده اند،در محیط های رقابت

 (36،1606حریری و شاهوار،امروز از امتیاز قابل مالحضه ایی برخوردارند.)
 یمشتر با ارتباط تیریمد و  سبز یابیبازار  به مربوط مدل 2 – 6

در  کنندگان مصرف تا است شده منجر ستیز طیمح از حفاظت و سالمت به نسبت یعموم یهای آگاه و ینگران شیافزا

به طوری که بر اساس نظر سنجی که انجام شد  (1663)عسگر زاده،.دهند قرار نظر مد را یطیمح ستیز مسائل خود یدهایخر

 (6،1661درصد افراد بیان می کردند که تالش ویژه ایی برای خرید از شرکت های با وجهه سبز انجام می دهند.)کاردان زیرک، 68

و سازمان ها امروزه برای حفظ  (06،1606)رمضانیان و دیگران، دارد را خود مخصوص بازاریابی آمیخته شرکت، هراز سویی دیگر 

و ایجاد رابطه بلند مدت با مشتریان خود مجبور هستند که عناصر آمیخته بازاریابی خود را به نحوی تهیه و تنظیم نمایند که 

 است: کمترین آسیب را به محیط زیست وارد نماید.در ذیل به عناصر امیخته بازاریابی سبز اشاره شده

 محصول سبز 1-6-2

 .شود یم منجر ابیکم منابع یبقا شیافزا و یآلودگ و منابع مصرف کاهش به محصوالت یطراح در یکیاکولوژ یها هدف

 عاتیاض و یآلودگ ، یسم مواد از استفاده حذف ای کاهش و منابع ای و یانرژ حفظ با یعیطب طیمح بهبود و حفظ به سبز محصول

 (06،1606)رمضانیان و دیگران، کند یم کمک

 قیمت سبز  2-6-2

( زیرا 133،1603به دالیل مختلف،قیمت گذاری را باید یکی از دشوارترین معماهای بازاریابی سبز دانست)سعادت و دیگران،

ا هزینه دارند اممحصوالت سبز اغلب قیمتی باالتر نسبت به کاالهای سنتی دارند.اغلب آنها هزینه های خروجی ابتدایی باالتری 

های بلند مدت آنها کمتر است.اکثر مصرف کنندگان تنها در صورتی حاضر به پرداخت قیمت باالتر هستند که ارزش افزوده 

 (33،1661محصول را دریابند.)موسوی نائینی،

 تبلیغ سبز 3-6-2

 غیتبل ای شدهتبلیغ  محصول اینکه به راجع است ادعاهایی یا اطالعات شامل دوستانه زیست محیط تبلیغ پولونسکی، اعتقاد به

 (69،1661.)ثقفی،باشند داشته مشارکت آن بیتخر کاهش و ستیز طیمح تیوضع بهبود در توانندی م چگونه کننده

 

 

 ترفیع سبز 4-6-2

 نیا ازمندین اما شده زکمتمر آن بر عییترف تهاییفعال در ستییبا هک است مناسبی ردکروی حساس طییمح اطالعات رسانی اطالع

 شروع از قبل تکشر هک ندک می انیب یکپلوسن (61،1603)دعایی و دیگران،.ردیگ انجام تهایفعال در واقعی راتیتغی هک است

 شود دهیسانر شان اطالع به ستییبا و اند مهم طییمح اطالعات از دسته دامک انیمشتر دید از هک بداند ستییبا طییمح غاتیتبل

 نیا و شود داده آموزش نندگانک مصرف به است الزم اطالعاتی نیچن هک است ردهک پشنهاد ستیز طیمح از حفاظت آژانس

 (33،1668)زرین جوی الوار،.ندک جادیا آنها در را یتوانای

 نتیجه گیری. 3
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ازمان سهمانطور که گفته شد امروزه مبحث محیط زیست از جمله مباحث مهم می باشد که تاثیر بسزایی در ارتباط مشتریان با 

که محصوالت دوستدار محیط زیست تولید می کنند دارد.به طور  و همچنین ایجاد وفاداری و خرید مداوم از سازمان هایی ها

کلی می توان اینگونه بیان کرد که شرکت ها و سازمان ها باید در طراحی محصول،قیمت گذاری محصول،ترفیعات مربوط به 

مثال سازمان ها باید دربسته الت خود به مسایل زیست محیطی توجه داشته باشند محصوالت و همچنین تبلیغات برای محصو

بندی محصول تکنیک ها و روش هایی را به کارببرند که این بسته بندی ها قابل بازیافت باشد و کمتر به محیط زیست آسیب 

د و به مخاطبان و مشتریان خود این موضوع را سازمان ها باید از تبلیغات آگاه کننده استفاده نماینبرساند و یا از طرفی دیگر 

اطالع بدهند که محصوالت انها مطابق با اصول و شرایط زیست محیطی می باشد و دارای کمترین اثر زیان بار برای محیط زیست 

 .و این امر الزمه موفقیت شرکت ها در عصر حاضر می باشداست 

 

 مراجع .4
 نیآنال و یالملل نیب کنفرانس ،سبز محصوالت یابیبازار در یمشتر با ارتباط تیریمد نقش یبررس امامقلی،نازنین؛*اسماعیل پور،رضا و 

 1666،سبز اقتصاد

ی مطالعات پژوهش -،فصلنامه علمی کننده د مصرفیخر رفتار بر آنها ریتأث و سبز یابیبازار یابزارها یمعرف * الهی،سید مجید و یعقوبی،رویا؛

 139-103،صفحات 1668،پاییز بهبود و تحول،سال بیست و یکم،شماره شصت و پنجممدیریت 

*امامقلی،نازنین؛بررسی نقش مدیریت ارتباط با مشتری به عنوان مزیت رقابتی در بازاریابی سبز،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه 

 1661گیالن،دانشکده پردیس بین الملل،شهریور 

زدانی،حمیدرضا و عالی پور،الهه؛بررسی تاثیر ابزارهای بازاریابی سبز بر رفتار مصرف کنندگان عضو شبکه های * امیر شاهی،میر احمد و ی

 11-30،صفحات 1663،زمستان پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین،سال سوم،شماره چهارم –اجتماعی در ایران،فصلنامه علمی 

سعه،شماره وپست بانک ایران برای اجرای نظام مدیریت ارتباط با مشتری،فرایند مدیریت ت*ترابی راد،تهمینه و رهنورد،فرج اله؛ارزیابی آمادگی 

 33-91صفحات 1666،بهار یکم،دوره بیست و هفتم

،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه علم و هنر خودرو در صنعت سبز یابیبازار تحقق بر موثر عوامل یاعتبارسنج و ییشناسا* تراهی،محدثه؛

 1663جهاد دانشگاهی،دانشکده فنی مهندسی، وابسته به

*تیموری اصل،شیرین؛تحلیل مدیریت ارتباط با مشتری در شرکت بیمه آسیا در شهر اصفهان،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه 

 1661،آبان ماه هان،دانشکده علوم اداری و اقتصاداصف

،آبان و و حسابداری،شماره هفدهم و هجدهم اقتصادی،ماهنامه پژوهش های مدیریت*ثقفی،مهدی؛بررسی تاثیر بازاریابی سبز بر توسعه 

 61-13،صفحات 1661آذرماه 

*جوانشیر،حسن و قدم لی،آروین؛ارائه یک مدل برای محاسبه ارزش عمر مشتری در سیستم های مدیریت ارتباط با مشتری،مدیریت،سال 

 30-63،صفحات 1609داد و شهریورماه ،مرنوزدهم،شماره صد و سی و پنجم و صد و سی و ششم

لنامه ،فصتجربه کی گزارش: یمشتر با ارتباط تیریمد سامانة از استفاده با کتابخانه کاربران تیرضا یارتقا *حریری،نجال و شاهوار،شبنم؛

 33-66،صفحات 1606،پاییز کتاب،شماره هشتاد و سوم سوم

پاییز ،رهنگ سازمانی،شماره دوم،دوره نهمسبز در رفتار خرید مصرف کنندگان،مدیریت ف*حقیقی،محمد و خلیل،مریم،بررسی جایگاه بازاریابی 

 06-183،صفحات 1668زمستان و 

،صفحات 1606،صادرات،سال یازدهم،شماره پنجاه و سوم،پاییز ،نشریه بانک*خرم آبادی،مهدی و هدایتی،بهروز؛مدیریت ارتباط با مشتری

33-38 

 با یجتماعا رییپذ تیمسئول و سبز یابیبازار و حسابداری امدیپ داریپا توسعه له و مشعشعی،سید محمد؛*دریائی،عباسعلی و پاکدل،عبدا

 1663،بهار ی،فصلنامه انجمن حسابداری ایران،شماره سی و دومشرکت راهبری بر دیتاک

مه تدبیر،شماره صد و هفتاد و ،ماهنا بیب اهلل و فتحی،علی و شیخیان،علی کاظم؛بازاریابی سبز)راهی به سوی رقابت پایدار(*دعایی ،ح

 36-61،صفحات 1603،مهرماه سوم
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 کاربرد و( CRM) مشتری با ارتباط مدیریت سیستم فرایند و فناوری جدید معماری توسعه *رضاییان،صدیقه و صنیعی منفرد،محمد علی؛

 01-63،صفحات 1603،پاییز و زمستان یریت فردا،شماره هجدهم،دوره پنجممدپژوهشی  –نشریه علمی ،گردشگری صنعت در آن

 مطالعه) ندگانکن مصرف سبز خرید تصمیم بر سبز بازاریابی آمیخته تاثیر بررسی ،احمد اله؛بوزنجانی یاری*رعنایی کرد شولی، جبیب اله و 

وم،شماره ازاریابی نوین،سال دپژوهشی تحقیقات ب -،فصلنامه علمی  (شیراز شهرستان در پگاه شرکت لبنی محصوالت کنندگان مصرف :موردی

 63-133،صفحات 1661،بهار اول

 رفمص دیخر یریگ میتصم ندیفرآ بر سبز یابیبازار ختهیآم ریتأث*رمضانیان،محمد رحیم و اسماعیل پور،رضا و تندکار،سیده هدیه؛

،پاییز بازرگانی،شماره پنجم،دوره دومیت ،نشریه مدیر (رشت شهر مصرف کم المپ یخانگ کنندگان مصرف:  یمورد مطالعه)کنندگان

 96-60،صفحات 1606

-36،صفحات 1668،تابستان ی زن و فرهنگ،سال دوم،شماره هشتم،فصلنامه علمی پژوهشسبز بازارابی در زن نقش*زرین جوی الوار،سهیال؛

16 

و امیری،یاسر؛بررسی عوامل موثر بر استقرار فرایند مدیریت ارتباط با مشتری در شرکت های بیمه،پژوهش های  اهلل بیحب *ساالر زهی،

 161-111،صفحات 1668،تابستان ت عمومی،سال چهارم،شماره دوازدهممدیری

اره یهای بازرگانی،شمره سوم،بررس*سعادت،محمدرضا و ناییجی،محمد جواد و اشکان نژاد،مهرسیما؛بازاریابی سبز:کلید طالیی بازاریابی هزا

 133-130،صفحات 1603،مهر و آبان ماه بیست و پنجم

،صفحات 1606،نامه فناوری اطالعات و مدیریت آن،مدیریت فردا،ویژه CRMو  ECRM*سلطانی،فرزاد؛آشنایی با مدیریت ارتباط با مشتری 

33-39 

و  ،اولین کنفرانس مدیریت )شرکت های صادراتی استان کردستان(صادرات عملکرد بر سبز یابیبازار یابزارها ریتاث*سلطانی،محمد مهدی؛

 1661،خرداد رآفرینی در شرایط اقتصاد مقاومتیکا

*شاه حسینی بیده،شیما  و مروتی شریف آبادی،علی و زنجیرچی،سید محمود؛مقایسه عملکرد سازمان ها در پیاده سازی مدیریت ارتباط با 

یابی نوین،سال چهارم،شماره پژوهشی تحقیقات بازار -فازی،فصلنامه علمی  DEMATELو  ANPویکرد ترکیبی مشتری با استفاده از ر

 163-313،صفحات 1666،زمستان چهارم

،صفحات 1600،زمستان نامه کتاب،سال بیستم،شماره چهارم*شاهوار،شبنم و حریری،نجال؛مدیریت ارتباط با مشتری در کتابخانه ها،فصل

138-169 

زاده اصفهانی،احمد رضا و نیلی،مجید و حمزه لو،عاطفه و کریمی،رحمان؛بررسی رابطه بین مدیریت ارتباط با مشتری و عملکرد  *شکرچی

اریابی نوین،سال پژوهشی تحقیقات باز -سازمانی در شرکت های دولتی ایران،مورد مطالعه شرکت گاز استان مرکزی،فصلنامه علمی 

 189-110ات ،صفح1666،بهار چهارم،شماره اول

طالعه:شرکت )مورد مشرکت برند به مشتریان وفاداری بر سبز بازاریابی آمیخته عناصر تأثیر* صفری،علی و رشیدپور،علی و حسین زاده،سمیه؛

 111-131،صفحات 1666،تابستان اریابی نوین،سال چهارم،شماره دومپژوهشی تحقیقات باز -،فصلنامه علمی  قند نقش جهان(

 یطراح برای مفهومی مدل یک توسعه منفرد،محمد علی و خوش الحان،فرید و موسوی مدنی،فریبرز و رضاییان فردویی،صدیقه؛*صنیعی 

 31-98،صفحات 1603،بهار و تابستان یریت فردا،شماره هفدهم،دوره پنجم،مد (CRM) مشتری با ارتباط مدیریت سیستمهای

نداز مدیریت بازرگانی،شماره ( با عملکرد،چشم اCRMطلوع،احمد؛رابطه مدیریت ارتباط با مشتری)*طاهرپور کالنتری،حبیب اهلل و طیبی 

 186-133،صفحات 1606،بهار اول

،خرداد سی های بازرگانی،شماره چهل و یکم،برر (CRM*عباسی،محمدرضا و ترکمنی،محمد؛مدل نظری اجرای مدیریت ارتباط با مشتری)

 16-61،صفحات 1606و تیرماه 

 دیخر رفتار بر ی(روانگراف یها رییمتغ و یاجتماع-یتیجمع یرهاییمتغ سبز، یابیبازار ختهیآم)موثر عوامل یبررس *عسگرزاده،حسن؛

 1663،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز،دانشکده مدیریت،تابستان سبز

مهدی؛بررسی چگونگی تلفیق بازاریابی سبز و خوشه صنعتی با ارائه خوشه صنعتی سبز در *علی پور،مهرداد و بدیعی،حسین و منیری،سید 

ال واحد سنندج،س راستای خروج از بحران های زیست محیطی کشور،فصلنامه مدیریت صنعتی دانشگاه علوم انسانی،دانشگاه آزاد اسالمی

 63-16،صفحات 1668،زمستان ششم،شماره هجدهم
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زیرک،ساجده؛بررسی رابطه ی بین عوامل آمیخته ی ترفیع با جذب مصرف کنندگان سبز)مطالعه موردی:صنعت تولید مرغ سبز در *کاردان 

 1661،دی ماه الن،دانشکده ادبیات و علوم انسانیاستان های گیالن،البرز و تهران( ،دانشگاه گی

 با باطمدیریت ارت پروژه سازی پیاده ریسک فاکتورهای بندی ویتال و*کرامتی،عباس و مشکی،هانیه و نظری شیر کوهی،سلمان؛شناسایی 

 166-318،صفحات 1600،تابستان نامه بازرگانی،شماره پنجاه و یکم،فصلنامه پژوهشایران در مشتری

 بر یشترم با ارتباط تیریمد ستمیس کننده نییتع عوامل نیب یهمبستگ یبررس*کمالیان،امین رضا و امینی الری،منصور و معزی،حامد؛

 33-63،صفحات 1600،پاییز و زمستان فردا،سال هشتم،شماره بیست و دوم مدیریت،انیمشتر تیرضا

*لطیفی بنماران،فریبا؛بررسی آمیخته محصول در استراتژی بازاریابی پایدار در صنعت لوازم آرایشی و بهداشتی)مطالعه موردی:سه محصول 

 1606نور،دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی مرکز تهران،تیرماه  از شرکت سینره )طبیعت زنده(( ،دانشگاه پیام

 3-11،صفحات 1661،آبان ماه ندارد،شماره دویست و بیست و هشتم*ماندگاری،مریم؛بازاریابی سبز یک راهبرد رقابتی،ماهنامه استا

 کارشناسی ارشد،دانشگاه عالمه طباطبایی،دانشکده*موسوی نائینی،سید مهدی؛موانع تحقق بازاریابی سبز در صنعت بیمه ایران،پایان نامه 

 1661مدیریت و حسابداری،زمستان 

اپ همراه با بررسی راه حل های نرم افزاری،چ CRM*ناظمی،آسیه و گرجی،فاطمه؛مدیریت ارتباط با مشتری)از نظریه تا اجرا(

 1666،اول،تهران،انتشارات نیاز دانش

احد علوم ووامل منتخب بر قصد خرید محصوالت سبز،مجله مدیریت بازاریابی،دانشگاه آزاد اسالمی *نخعی،آرزو و خیری،بهرام؛بررسی تاثیر ع

 183-168،صفحات 1661،تابستان تحقیقات،شماره پانزدهم

* نوربخش،سید حسن و شفیعی رودپشتی،میثم و ملک شاهی،فاطمه و تراهی،محدثه؛تحلیلی بر عوامل موثر بر تحقق بازاریابی سبز)مورد 

 136-138،صفحات 1666،تابستان ابع انسانی،شماره دوم،دوره چهارم،پژوهش های مدیریت من لعه صنعت خودروی ایران(مطا
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