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 شرکت کارخانجات دارو پخش تحلیل و بررسی نقش بازاریابی سبز در جذب مشتریان 
 

 2عرفان معماریان ،1*سید حجت اهلل ولیزاده اطاقسرا

 

 بازاریابی  -دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی1
 valizadeh89@yahoo.com 

 
 دانشگاه آزاد اسالمی واحد بابلر استادیا2

memarian_er@yahoo.com 

 :چکیده
 .اکثر مصرف کنندگان ابراز عالقه زیادی بر حفاظت از محیط زیست دارند و به شدت در مورد تخریب محیط زیست حساس شده اند

 سازمان بازاریابی به های استراتژی ، محیطی چنین یک رد. است ها شرکت بین شدید رقابت امروز تجارت محیط های ویژگی از یکی

 .است شده تحلیل منطبق با مسایل زیست محیطی بازاریابی دیدگاه از تحقیق این در بازاریابی سبز استراتژی. بخشد می قابلیت رقابت

 و خلق آن هدف و دارد بازریابی جنبه که رقابتی است استراتژی یک بازاریابی سبز استراتژی که است این از حاکی آمده دست به نتیجه

جذب بازاریابی سبز در  عناصرهدف اصلی پژوهش تجزیه و تحلیل نقش  .است تولید و صنعت سبز در زمینه  زنجیره مزیت کسب

. پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ گردآوری داده ها، توصیفی می باشد. می باشدپخش  دارو کارخانجات شرکت مشتریان در

کلموگروف  و -در این پژوهش با استفاده از آزمون اسمورینف.می باشدپخش  دارو کارخانجات کارکنان شرکتجامعه آماری تحقیق 

نتیجه این این پژوهش حاکی از این است که عوامل .به تحلیل اطالعات پرداخته استspss ضریب همبستگی پیرسون در نرم افزار 

رابطه معنادار و مستقیم و ( مالی سبز سبز ، قیمت سبز ، توزیع سبز ، ترویج سبز، امکانات فیزیکی سبز ، منابع محصول)بازاریابی سبز 

 .ستمثبتی  با مولفه جذب مشتریان دارد و در جذب مشتریان شرکت کارخانه جات دارو پخش موثر بوده ا

 :کلمات کلیدی
 بازاریابی سبز ، محصول سبز ، قیمت سبز ، توزیع سبز ، ترویج سبز
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 :مقدمه-1

 جایگاه در چه مشتری و جایگاه در چه مردم اقشار همه برای مهم بسیار حیاتی و مسئله ای به فزاینده های طور به زیست محیط امروزه

 زیستی محیط مسائل و اجتماعی رفاه میکند و تاکید مشتریان خواسته های بر حد از بیش بازاریابی سنتی .است شده تبدیل کننده تولید

 پیدایش مفهوم به منجر و داده قرار تاثیر تحت نیز را و بازاریابی شده وارد سازمانها ابعاد تمام در مسئله این .حساب نمی آورد به را

 بازاریابی ترویج و توسعه نیازمند و انرژی، منابع مصرف بحران به توجه با اخیر سالهای در ایران(. 1731 تندکار،)است  شده سبز بازاریابی

اجرایی  راهکارهای و پژوهشی مناسب تحقیقات وجود دیگر عدم سوی از .دارند زیست محیط با بیشتری سازگاری است که محصوالتی

میسازد  آشکار تشکیل می دهند را  را جامعه کنندگان مصرف بیشترین که خصوصا جوانان کنندگان مصرف رفتار به توجه لزوم مرتبط،

 صوالت سبز در شرکت های تولیدی و خدماتی پرداختهتولید مح مقوله به ایران کشور در تحقیقات پیشین در طورکلی به . (منبع همان)

 یافته با توسعه مدلی معرفی و می شود دیده ایران، کشور موجود در تحقیقاتی خال به توجه با مطالعه این بررسی لذا لزوم است، شده

 .باشد داشته محصوالت سبز توسعه در بسیاری کارایی میتواند گذشته مدلهای تحقیقاتی به توجه با سبز تولیدی و خدماتی رویکرد

بازاریابی سبز به توسعه و بهبود قیمت گذاری، ترفیع و توزیع محصوالتی . شود امروزه بازاریابی سبز بیشتر به عنوان یک مفهوم عمومی مطرح می

راتژی بازاریابی است که از یک است: کنند سالمون و استوارت بازاریابی سبز را چنین تعریف می. شود که به محیط آسیب نمی رسانند اطالق می

انجمن بازاریابی آمریکا در سال . کند طریق ایجاد مزایای قابل تشخیص محیطی بر اساس آنچه که مشتری انتظار آن را دارد از محیط حمایت می

انرژی و سایر منابع ولی باید های مثبت و منفی بازاریابی روی آلودگی و کاهش منابع  مطالعه جنبه: کند بازاریابی سبز را چنین تعریف می 1731

روند بلندمدت گذشته، سلطه روزافزون مردم بر طبیعت بوده است؛ . بیان نمود که این تعریف جامع نیست و بایستی تعریف جامع تری را بیان کرد

د و آسیب به آن، عواقب ولی به تازگی مردم به محدودیت منابع طبیعی پی برده اند حفاظت از محیط زیست مسئله ای اخالقی پنداشته میشو

البته تا زمانی که مصرف وجود دارد، آلودگی نیز وجود خواهد داشت، ولی میتوان آن را در حد قابل قبول و . بسیار نامطلوبی برای انسانها دارد

و این گروه خواستار ای در جهان یافته  های گذشته آگاهی زیست محیطی مصرف کنندگان افزایش قابل مالحظه در طول دهه. مجازی نگه داشت

دلیل این افزایش آگاهی ر ا عواملی چون افزایش فعالیت گروههای سبز، . شوند کاالهایی هستند که به اصطالح دوستدار طبیعت نامیده می

را در بسیاری از بازاریابان محیط زیست . اند های صنعتی بر نظرهای عموم مردم دانسته قانونگذاری در ابعاد ملّی و بین المللی و تأثیر فاجعه

توان  در این بین به طراحی محصول، بسته بندی آن و قیمت گذاری بر اساس سازگاری با محیط زیست می. فعالیتهای بازاریابی مد نظر قرار داده اند

لذا  است، شده پرداختهتولید محصوالت سبز در شرکت های تولیدی و خدماتی  مقوله به ایران کشور در تحقیقات پیشین در طورکلی به ..اشاره کرد

 سبز تولیدی و خدماتی رویکرد یافته با توسعه مدلی معرفی و می شود دیده ایران، کشور موجود در تحقیقاتی خال به توجه با مطالعه این بررسی لزوم

 .باشد داشته محصوالت سبز توسعه در بسیاری کارایی میتواند گذشته مدلهای تحقیقاتی به توجه با

 تحقیق ضرورتاهمیت و  -2
اند که برای عرضه بهتر  ها آگاه بوده دهنده این موضوع است که از دیرباز، سازمان های تولیدی و خدماتی نشان سازمان  ررسی فعالیتب

چه در طول زمان متغیر بوده، تنها آن. محصوالت خود به مشتریان و کسب درآمد بیشتر، باید به انجام اقدامات بازاریابی اقدام کنند

ها در  رویکرد فرآیند بازاریابی است که از گذشته تا به امروز یک سیر تکاملی را پشت سر گذاشته و امروزه برای بسیاری از سازمان

ولیدکنندگان صرفا ها و ت شد که سازمان درواقع زمانی تصور می .قرار دارد (بازاریابی سبز) مرحله بازاریابی با رویکرد مسوولیت اجتماعی

کند، به افزایش حقوق سهامداران  کنندگان را رفع می باید از طریق تولید و فروش محصوالتی که به بهترین شکل نیاز فعلی مصرف

های زیست محیطی، ضرورت تامین نیازهای  ها و آسیب افزایش آلودگی .آنکه توجهی به عواقب چنین تولیداتی داشته باشند بپردازند، بی

های افراد درباره محیط  دود با استفاده از منابع محدود، افزایش هزینه انواع انرژی مصرفی و دالیل دیگری از این قبیل، نگرانینامح

 .ای به نام بازاریابی با رویکرد مسوولیت اجتماعی بود طبیعی را افزایش داد و نتیجه چنین دیدگاهی، وقوع تحول گسترده
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کنندگانی که مستقیما به  با این رویکرد، مشتریان محصوالت یک سازمان، تنها آن دسته از مصرفبراساس بازاریابی (i،2111گنگ)

طور غیرمستقیم مشتری  ها و به نوعی تمامی موجودات حداقل به کنند، نیستند، بلکه تمامی انسان خرید و استفاده از محصول اقدام می

امروزه تمامی  .ابی محصوالت باید نیاز این گروه را هم در نظر گرفتها هستند و در تولید و بازاری محصوالت تولیدی سازمان

مدیران به اهمیت مسائل . اند مندتر شده زیست عالقه کنندگان چه فردی و چه صنعتی به محیط مصرف

گذاری کنند مبانی سبز پایههای استراتژیک سازمان را براساس  اند و باید در عمل برنامه برده محیطی پی زیست

بندی بازار است و بازاریابی سبز نیز از  کنندگان در نوع نیاز مشابه نیستند، در بازاریابی هدفمند اولین قدم بخش از آنجا که همه مصرف .

ین میزان شناختی و رفتاری و همچن شناختی، روان توان براساس متغیرهای جمعیت کنندگان را می مصرف. نیست یاین امر مستثن

های محصول سبز آگاه کنند  کنندگان خود را از برتری های مصرف ها باید ابتدا گروه سازمان. بندی کرد زیست تقسیم دانش آنها از محیط

 (1771الهی، یعقوبی، ) .و سپس به عرضه محصول سبز مورد نیاز هر بخش اقدام کنند

 :تحقیق اهداف -7

  مشتریان جذب  شرکت کارخانه جات دارو پخش و  سبز محصول بررسی ارتباط بین .1

   مشتریان و جذب  سبز شرکت کارخانه جات دارو پخش قیمت بررسی ارتباط بین .2

  مشتریان جذب سبز شرکت کارخانه جات دارو پخش و ترویج بررسی ارتباط بین .7

  مشتریان جذب شرکت کارخانه جات دارو پخش و سبز توزیع بررسی ارتباط بین .4

  مشتریان جذب شرکت کارخانه جات دارو پخش و  (ساختی زیر امکانات) فیزیکی سبز امکانات تباط بینبررسی ار .5

  مشتریان جذب مالی سبز شرکت کارخانه جات دارو پخش و منابع بررسی ارتباط بین .1

 :تحقیق پیشینه -4

 چامارو
ii( 2113) بندی طبقه است شده انجام کنون تا 1731 سال از سبز بازاریابی زمینه در که را تحقیقاتی تا تالش کردن خود مقاله در 

 بانک تا موفق شدند ایشان .سازند نمایان سبز بازاریابی زمینه در تحقیقات آینده برای را راهی بتوانند تحقیقات این با کمک و کنند

 جنبه های دیگر و تحلیل فن تحقیق، روشعنوان،  بررسی از بعد و کرده تهیه را معتبر توسط انتشارات شده چاپ مقاله 112 از اطالعاتی

 .دهند ارئه آینده برای سالهای سبز بازاریابی به مربوط تحقیقات در را تحقیق، پیشنهاداتی

iلی  رسی i i(2117 )مسئولیتهای درك محیطی، محیطی، اهمیت تلقی طرز در جنسیتی تفاوتهای عنوان چگونگی با خود بررسی در 

در  بیشتری توجه قابل امتیاز جوان زنان که رسیدند نتیجهبه این  کنگ  هنگ جوان مشتریان بین در سبز خرید  این رفتار به در محیطی

 .دارند کنگ کشور هنگ در سبز خرید رفتار در مردان به نسبت پذیری محیطی مسئولیت و محیطی اهمیت محیطی، تلقی طرز

iهونگ» v »(2117 )قصد محصول، توسعه سبز، استراتژیک گرایش بین داخلی ارتباط برای مدل یک تحت عنوان ارایه خود تحقیق در

 گرایش موضوعات تجاری وسیله شناسایی و بررسی واحدهای به عملکرد و سبز عملکرد درآمدهای زنجیره عرضه، هماهنگی خرید سبز ،

 .است عملکرد گیری اندازه و عرضه زنجیرة داخلی، هماهنگی تجاری عملیات سبز، استراتژیک

 محصوالت یا زیست محیط با سازگار خرید قصد بینی پیش)عنوان  تحت تحقیق خود در v(2111 )«چات ووتی »و «مای نستا سون»

 میکند بازی محصول سبز یک خرید قصد در را اصلی نقش ذهنی هنجار که رسیدند نتیجه این به( تایلندی کنندگان میان مصرف در سبز

 زیست دانش اگر حتی تایلندی مصرف کنندگان همچنین . است واقعی خرید رفتار برای کنندة اصلی بینی پیش یک خرید، قصد و
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 را خریداری سبز محصوالت و هستند مشکوك محیطی ادعاهای زیست به نسبت حدودی تا هم باز باشند، داشته نسبتاً باالیی محیطی

 .نمیکنند

 المپ کنندگان مصرف خرید عنوان رفتار « بر سبز بازاریابی تهخآمی عناصر تأثیر تحت بررسی تحقیقی در ( 1717 ) همکاران و رمضانیان

 این به.انجام گرفت پرسشنامه و مصاحبه طریق از دادهها جمع آوری  و ای خوشه روش به گیری نمونه طریق از شهر رشت که مصرف کم

 رابطه همچنین و کنندگان مصرف رفتار خرید و سبز بازاریابی آمیخته عناصر از یک هر معناداری بین و مثبت رابطه که رسید نتیجه

  .دارد وجود سبز بازاریابی آمیخته عناصر از یک بین هر ی معنادار

 و سبز بازاریابی و حسابداری پیامد پایدار توسعهمقاله ای با عنوان (1717) شیراز دانشگاه حسابداری دکتری دریائی دانشجوی عباسعلی

 تبیین به سازمانی سطح در تجاری اخالق و ها سازمان اجتماعی نقش بیان شرکتی با راهبری بر تاکید اجتماعی با مسئولیت پذیری

 .پایدارپرداخته است توسعه و دولت اجتماعی، گزارشگری سبز، شرکتی، بازاریابی راهبری بین ارتباط

 موردی پایدار مطالعه رقابتی مزیت به یدستیاب منابع شناسایی و استراتژیک یابی جایگاه مقاله ای با عنوان(  1771)نیا صالح منیره

 به استراتژیک یابی جایگاه گرفتن نظر در با نیز حاضر پژوهشدر   .دولتی بانکداری بخش در تجاری های نام استراتژیک یابی جایگاه

 دهد می قرار توجه مورد را بانکداری زمینه در تجاری نامهای یابی جایگاه رقابتی، به مزیت دستیابی منابع شناسایی جهت ابزاری عنوان

 :روش تحقیق -5

 انجام    SPSS افزار نرم از با استفاده ها داده تحلیل و تجزیه و شد گذاری کد سؤاالت ها، پرسشنامه آوری جمع از پس حاضر، پژوهش در

داده  تحلیل و تجزیه سطح در و است؛ شده درصدی استفاده فراوانی، توزیع جداول از توصیفی، های داده تحلیل و تجزیه در سطح .گرفت

 سؤاالت به پاسخ و آنها رد اثبات یا و معنادار روابط کردن پیدا ها، فرضیه بررسی متغیرها، بین ی رابطه بررسی منظور به استنباطی، های

جامعه آماری پژوهش حاضر شامل  .شد استفاده ضریب همبستگی پیرسون و آزادی ی درجه اسورینوف  -آزمون کلموگروف  از تحقیق،

مقدار آلفای کرونباخ پرسش نامه پژوهش حاضر برابر با . نفر میباشد 112کارمندان و مدیران شرکت کارخانجات دارو پخش به تعداد

 .که نشانه پایایی باالی پرسشنامه استاست  317/1

 بازاریابی سبز در جذب  مشتریان شرکت کارخانه جات دارو پخشعناصر : مدل مفهومی   -1نمودار شماره
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 :تحلیل آماری فرضیات تحقیق- 1
  بررسی نرمال بودن داده های آماری-1-1

صدم  5آزمون نرمال بودن داده ها از آزمون کلموگروف اسمرینوف استفاده شده است در این آزمون هرگاه سطح معنی داری کمتر از 

مشاهده می شود همه داده ها دارای  -1همان طور که در جدول شماره .درصد اطمینان رد می شود 75باشد فرض صفر در سطح 

در نتیجه برای آزمون فرضیات باید از آزمون های . می باشد  15/1اری همه مولفه ها بیشتر از توزیعی نرمال هستند زیرا سطح معنی د

 .پارامتریک استفاده کرد
 

 آزمون نرمالیتی کلموگروف اسمورینوف -1جدول 

بازاریابی  

 سبز

 محصول

 سبز

 قیمت

 سبز

 ترویج

 سبز

امکانات  سبز توزیع

 فیزیکی سبز

منابع مالی 

 سبز

جذب 

 مشتریان

 112 112 112 112 112 112 112 112 تعداد

 534/5 111/5 411/5 114/5 712/5 721/5 115/2 421/5 میانگین

 712/1 421/1 771/1 114/1 345/1 771/1 421/1 412/1 انحراف معیار

 z 174/1 214/1 752/1 754/1 421/1 774/1 124/1 114/1مقدار آماره 

معنی سطح 

 داری
713/1 241/1 142/1 171/1 411/1 711/1 143/1 713/1 

 یافته های تحقیق: منبع

 

 بررسی فرضیه اول-1-2

 .ارتباط معنا داری وجود دارد جذب مشتریان و جات دارو پخش  شرکت کارخانهسبز  بین محصول
 سبز محصولآزمون همبستگی پیرسون بعد  -2جدول

 مقدار معنی داری آماره ضریب همبستگی تعدادنمونه

112 752/1 111/1 

 یافته های تحقیق: منبع

می  111/1درصد که  75و اطمینان  15/1به دست امده در سطح معنی داری ( مقدار معنی داری) sigمقدار  -2با توجه به جدول 

بین و با توجه به ضریب همبستگی می توان گفت که .واقع می شودمورد قبول ما  کمتر است پس فرضیه  15/1باشد که مقدار آن از 

 .دارد ارتباط معنا داری وجود جذب مشتریان و شرکت کارخانه جات دارو پخش سبز  محصول
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 بررسی فرضیه دوم-1-7

 .بین قیمت سبز شرکت کارخانه جات دارو پخش و جذب مشتریان ارتباط معنا داری وجود دارد
 همبستگی پیرسون بعد قیمت سبزآزمون  -7جدول 

 مقدار معنی داری آماره ضریب همبستگی تعدادنمونه

112 412/1 111/1 

 یافته های تحقیق: منبع

می  111/1درصد که  75و اطمینان  15/1به دست امده در سطح معنی داری ( مقدار معنی داری) sigمقدار  -7-4با توجه به جدول 

 بینو با توجه به ضریب همبستگی می توان گفت که .مورد قبول واقع می شوددوم  کمتر است پس فرضیه  15/1باشد که مقدار آن از

 ..دارد وجود داری معنا مشتریان ارتباط جذب و پخش دارو جات کارخانه شرکت سبز قیمت

 بررسی فرضیه سوم-1-4

 .ارتباط معنا داری وجود دارد بین ترویج سبز شرکت کارخانه جات دارو پخش و جذب مشتریان
 آزمون همبستگی پیرسون بعد ترویج سبز -4جدول 

 مقدار معنی داری آماره ضریب همبستگی تعدادنمونه

112 714/1 111/1 

 یافته های تحقیق: منبع

می  111/1درصد که  75و اطمینان  15/1به دست امده در سطح معنی داری ( مقدار معنی داری) sigمقدار  -4-4با توجه به جدول 

می توان گفت (714/1)و با توجه به ضریب همبستگی .کمتر است پس فرضیه سوم مورد قبول واقع می شود 15/1باشد که مقدار آن از 

 .ارتباط معنا داری وجود دارد جات دارو پخش و جذب مشتریان که بین ترویج سبز شرکت کارخانه

 بررسی فرضیه چهارم-1-5

 .بین توزیع سبز شرکت کارخانه جات دارو پخش و جذب ارتباط معنا داری وجود دارد

 آزمون همبستگی پیرسون بعد توزیع سبز -5جدول 

 مقدار معنی داری آماره ضریب همبستگی تعدادنمونه

112 254/1 111/1 

 یافته های تحقیق: منبع

می  111/1درصد که  75و اطمینان  15/1به دست امده در سطح معنی داری ( مقدار معنی داری) sigمقدار  -7-4با توجه به جدول 

می توان (254/1)و با توجه به ضریب همبستگی .مورد قبول واقع می شود کمتر است پس فرضیه چهارم 15/1باشد که مقدار آن از 

 .و  جذب ارتباط معنا داری وجود داردشرکت کارخانه جات دارو پخش توزیع سبز ت که بین گف

 بررسی فرضیه پنجم-1-1

 .شرکت کارخانه جات دارو پخش و جذب مشتریان ارتباط معنا داری وجود دارد( امکانات زیر ساختی)بین امکانات  فیزیکی سبز 
 فیزیکی سبزآزمون همبستگی پیرسون بعد امکانات   -1جدول 

 مقدار معنی داری آماره ضریب همبستگی تعدادنمونه

112 421/1 111/1 
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 یافته های تحقیق: منبع

می  111/1درصد که  75و اطمینان  15/1به دست امده در سطح معنی داری ( مقدار معنی داری) sigمقدار  -7-4با توجه به جدول 

می توان (421/1)و با توجه به ضریب همبستگی .مورد قبول واقع می شود پنجم کمتر است پس فرضیه 15/1باشد که مقدار آن از 

و جذب مشتریان ارتباط معنا داری وجود شرکت کارخانه جات دارو پخش ( امکانات زیر ساختی)بین امکانات  فیزیکی سبز گفت که 

 .دارد

 بررسی فرضیه ششم-1-3

 .ب مشتریان ارتباط معنا داری وجود داردو جذشرکت کارخانه جات دارو پخش بین منابع مالی سبز 

 آزمون همبستگی پیرسون بعد منابع مالی سبز -3جدول 

 مقدار معنی داری آماره ضریب همبستگی تعدادنمونه

112 741/1 111/1 

 یافته های تحقیق: منبع

می  111/1درصد که  75و اطمینان  15/1به دست امده در سطح معنی داری ( مقدار معنی داری) sigمقدار  -7-4با توجه به جدول 

می توان (741/1)و با توجه به ضریب همبستگی .مورد قبول واقع می شود ششمکمتر است پس فرضیه  15/1باشد که مقدار آن از 

 .ان ارتباط معنا داری وجود داردو جذب مشتریشرکت کارخانه جات دارو پخش بین منابع مالی سبز گفت که 

 نتیجه بازاریابی سبز برای شرکت کارخانه جات دارو پخش-3

، بنابراین باعث کاهش هزینه در ساختار شرکت می شود و موضع رقابتی شرکت را نسبت به  شده استباعث بهبود کارایی منابع  .1

 . رقبا بهبود می بخشد

ارائه محصوالت جدید در بازارهای جدید یا ارائه مزیت های اضافی برای محصوالت  سبز بودن شرکت را قادر می سازد که از طریق .2

این امر باعث خواهد شد که ارزش شرکت برای مشتریان افزایش یابد و وفاداری . جاری، خود را از رقبا برجسته تر جلوه دهد 

 .مشتری را افزایش داده و در نهایت سودآوری افزایش خواهد یافت

 .یک میدان بازی جدید با رقبای اندك است امده استبه وجود برای شرکت که از بکارگیری بازاریابی سبز فرصت کلیدی  .7

چندین امتیاز از جمله بهبود منابع کارا، پایین آوردن هزینه های ساختاری شرکت و  توانسته است که شرکت  ایندر سبز شدن ،  .4

 . بهبود موقعیت رقابتی را داشته باشد

ه محصوالت تجدید پذیر و قابل بازیافت و فن آوری های سبز گران تر هستند، در ابتدا سود  شرکت بسیار کم خواهد به دلیل اینک .5

  .ی به همراه داشتاما در دراز مدت سودآور  ه بود شد

 .بود ثرموبرفروش شرکت   و این امر  نبودند در شروع بسیاری از مشتریان حاضر به پرداخت قیمت باالتر برای محصوالت سبز .1

 حمایت و تعهد طریق از مدیریتی و سازمانی استراتژیک ضرورت یک عنوان به آن گسترش و داخلی محیطی زیست مدیریت .3

 .شرکت به وجود می آید میانی و ارشد مدیریت

 .می شوددر مصرف انرژی برای تولید محصوالت، صرفه جویی  .1

 .شودمی در جریان تولید محصوالت از مواد خام محدودی استفاده  .7

 :پیشنهاد های پژوهش-1

 .برای شرکت  دارو پخش ارتباط معنا داری وجود دارد جذب مشتریان سبز و بین محصول :پیشنهاد فرضیه اول
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 برخی در ،(آلودگی کنترل تجهیزات مانند) کرده ایجاد جدید محصوالت برخی برای تقاضاهایی که محیطی، زیست های نگرانی .1

. است کرده متحول را محصول تولید یا و سازی فرموله طراحی، حتی مواردی در شده فعلی التمحصو در نظر تجدید سبب موارد

 برای حاضر حال در. باشد داشته وجود سبز جدید های فناوری و محصوالت از ای دامنه بایست می سبزتر، اقتصاد یک ایجاد برای

 به توجه بیشترین تولید، خط پایانی نقطه در محصوالت بهبود برای تالش جای به تولید، واجتماعی محیطی منفی اثرات کاهش

 . است شده معطوف پاك محصوالت زمینه در نوآروی

 منابع از حفاظت افزایش آلودگی، کاهش و منابع مصرف کاهش. شود می گرفته نظر در محصوالت طراحی در اکولوژیکی اهداف .2

 که هایی آن نخست. گیرند می جای کلی طبقه دو در سبز والتمحص ویژگی. گیرد می قرار محصول های ویژگی عنوان تحت کمیاب،

 آن کننده تولید وشرکت کاال تولید فرآیند به ها، ویژگی دوم گروهئ. است مربوط خدمت یا محصول محیطی و اجتماعی تأثیرات

 عملکرد بهبود در تواند می محصول توسعه در 5Rمفاهیم از برخی یا و همه یکپارچه کارگیری به راستا این در. هستند مربوط

 قابلیت بازیافت، قابلیت جایگزینی، قابلیت تعمیر، قابلیت از عبارتند 5R این شود واقع مفید مصرف از پس محصول محیطی زیست

 . بازسازی قابلیت مجدد، استفاده

ها تبدیل شده  از شرکتدهند و به مشکل زیست محیطی بسیاری  ها را تشکیل می های بی مصرف حجم عمده ای از زباله بسته .7

کند که محصول را از خراب  شورای صنعت برای بسته بندی و محیط بسته بندی را به عنوان الیه بیرونی محصول تعریف می. اند

دهد، استفاده  آورد، دوام در فروشگاه را افزایش می کند، راحتی به وجود می کند، توزیع انتقال موثر را مجاز می شدن حفاظت می

. کند تا در یک مکان رقابتی باشند کند و به محصوالت کمک می کند، به مصرف کننده اطالع رسانی می امکانپذیر می آسان را

 .بنابراین دسته بندی یک قسمت اصلی و جدایی ناپذیر زنجیره ذخیره تجاری و صنعتی است

 در سبز محصوالت از استفاده یا فواید و سبز، به محصوالت دارویی  توجهی بی مضرات از کوتاه جمالتی یا و مختصر اطالعاتی درج .4

 .فکر وادارد به را مشتری که گونه ای به محصوالت، بسته بندی

 .برای شرکت  دارو پخش ارتباط معنا داری وجود دارد بین قیمت سبز و جذب مشتریان: پیشنهاد فرضیه دوم

ها بر تصمیمات  قوانین محیطی و قیمت. کنند جلوگیری میها از پیدایش محصوالت سبز تداوم پذیر  ها و هزینه عموماً قیمت .1

( تاثیر)مورد آخر عواقب . گذارد استراتژیک سازمانی، منابع مواد خام، موقعیت وسایل تولید، مدیریت انرژی و مواد زاید تاثیر می

. شود اده شده تهیه میمستقیم بر چیزی دارد که برای خرده فروشان از لحاظ جهانی در دسترس است و در قیمت و کیفیت د

تولید کنندگان بر این باور هستند که قیمت واقعی یک استراتژی بازاریابی سبز در قیمت فروش باید بازیافتنی باشد و یا براساس 

تحقیقات جهانی نشان میدهد که مردم برای کاالهای سبزتر مبلغ بیشتری  .یک ابزار بازاریابی است تا سهم بازار را به دست بیاورد

معموال یک فاصله بین . خواهند پرداخت، اما تولید کنندگان باید دقت کنند که باید با قیمت باالتری سود خود را از دست ندهند

های ابراز شده توسط مصرف کنندگان با خرید  آگاهی و عمل در بازارهای مصرف کننده وجود دارد، بدین معنا که نگرانی

کارخانجات دارو پخش  گیرد، شرکت های قیمت گذاری مورد توجه قرار می تنظیم استراتژیهنگامی که . شان مطابقت ندارد واقعی

باید اطمینان حاصل کنند که محصوالت یا خدماتشان از نظر عملکرد، کیفیت و کارآمدی به خوبی یا حتی به مراتب بهتر از 

 .کنند های ناپایدار عمل می جایگزین

 بصری جاذبه مباحث خود گذاری محصوالت قیمت در و نمایند دقت بیشتر سبز و رقابتیگذاری  قیمت به نسبت شرکت این مدیران .2

 .دهند قرار نظر مد را زیست محیطی مسائل و

 .باشند مشابه انواع با رقابت قابل که گونهای به سبز محصوالت مناسب قیمت گذاری .7
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 .پخش ارتباط معنا داری وجود داردبرای شرکت  دارو  ترویج سبز و  جذب مشتریانبین : پیشنهاد فرضیه سوم 

 برچسب از استفاده:  است محیطی زیست برچسب سبز بازاریابی مهم ابزارهای از یکی( محیطی های برچسب از شرکت استفاده) .1

 با آشنایی میزان ارتقای برای محیطی زیست های برچسب از بازاریابان. است زیست محیط با دوست محصوالت در زیستی های

 نوع این از خود محصوال ارائه برای دارو پخش  شرکت متاسفانه..دهند می قرار استفاده مورد بسیار را سبز داروییمحصوالت 

 .کند نمی استفاده محصوالت معرفی برای ها برچسب

 .دارویی سبز محصوالت از استفاد مزایای بیان منظور به تی تبلیغا ی پوسترها و بروشور عکس، از استفاده .2

 متمایز و کردن تشخیص قابل منظور به سبز محصوالت دارویی بندی بسته در جذاب عالمتهای یا و طرح رنگ، از استفاده .7

 .نماید جلب خود به را یان مشتر نظر که ای گونه به محصوالت، دیگر از آنها کردن

 شرکت کارخانه جات دارو پخش باید . های زیادی در مورد تبلیغات زیست محیطی وجود دارد درمیان مصرف کنندگان نگرانی .4

 .دهدهای تبلیغاتی شرکت و نیز از طریق شراکت و همکاری با نهادهای اجتماعی یا زیست محیطی انجام  تأکید بر ارایه شعار

 .برای شرکت  دارو پخش ارتباط معنا داری وجود دارد توزیع سبز و جذب مشتریانبین  :چهارم فرضیه پیشنهاد

محیط زیست مستلزم آن است که تولیدکنندگان محصوالتی را طراحی کننده که مصرف مواد و انرژی و استفاده طراحی سازگار با  .1

تحقیقات نشان می . مجدد از قطعات و بازیافت را به حداقل برساند و از استفاده از مواد سمی و خطرناك در تولید جلوگیری نمایند

به محیط زیست و تبعات سوء مصرف و آالیندگی های حاصل از آن، مصرف دهد با توجه به نگرانی ها و آگاهی مردم نسبت 

کنندگان سعی در ایجاد نوعی تعادل میان محصوالت و آلودگی های محیط زیستی نموده اند که این امر باعث ایجاد نوعی مد 

دارو پخش طراحی خاصی بر اساس پژوهش های محقق شرکت  .سازگار با محیط زیست و روشی جدید در بازاریابی گردیده است

 .ئه نکرده اندارا برای ارائه محصوالت سبز ار

 .محصوالت در فروش محیط به بازگشت قابل ی یلونها نا یا و پارچهای کاغذی، پاکتهای از استفاده .2

 .شود ها می توسعه روش توزیع متمرکز که موجب مزایای زیست محیطی مانند کاهش حرکت وسایل نقلیه و کاهش محموله .7

ین سیاست و هدف مناسب در زمینه کاهش آالیندگی خودروهای توزیع کننده تجزیه و تحلیل هزینه و فایده برای امکان تدو .4

 سنجی سیستم بازیافت ضایعات 

 .های قرار داد حمل و نقل های زیست محیطی هم درون شرکت و هم میان طرف بسته بندی ارتقای آگاهی .5

استراتژی بازاریابی سبز و جذب مشتریان ارتباط معنا داری ( امکانات زیر ساختی)یکی سبز بین امکانات  فیز :پیشنهاد فرضیه پنجم

 .وجود دارد

منظور از بعد درونی محیط داخلی شرکت است که باید عالوه بر رعایت . مکان سبز شامل دو بعد درونی و بیرونی است: سبز ارائه مکان

تناسب بین طراحی فضای داخلی با کاالی مورد نظر به گونه ای باشد که مدیران مسائل زیست محیطی در فرایندهای داخلی شرکت و 

به همراه داشته  بعد خارجی نیزبه مکان های عرضه ای که کمترین آسیب را برای محیط زیست.و کارکنان در آن احساس آرامش کنند

 .باشد اشاره می کند

 .دارد وجود داری معنا ارتباط مشتریان جذب و سبز بازاریابی استراتژی در پخش دارو  شرکت مالی سبز منابع بین: پیشنهاد فرضیه ششم 

 به کار گیری روش های بازگشت سرمایه

و تجهیزات سرمایه های اضافی است مطالعات نظری در بهترین وضعیت داللت بر  بازگشت سرمایه مستلزم فروش موجودی های اضافی

با توجه به آگاهی روز افزون  شرکت دارو پخش  می تواند در همین رابطه . ارتباط پیچیده میان محدودیت سازمان رشد اقتصادی دارد
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و همچنین بیشترین سود آوری سمی برای بیماران آسیب های جمشتریان از مسائل محیط زیستی دست به تولید محصوالتی با حداقل 

زده اند، شرکت ها با استفاده از استراتژی های بازاریابی سبز عالوه بر ایجاد یک برند سبز، قادر خواهند بود در جلب مشتریان حساس 

 .ینه کمتری گام بردارنداقدام کرده و در راه ایجاد وفاداری بیشتر این لطف از مشتریان با هز به دارو های گیاهیبه مسائل 

 پیشنهادات برای دیگر شرکت  -7

با بروز مشکالت زیست محیطی و رشد هر چه بیشتر آنها در طی سالیان اخیر از جمله آلودگی شدید هوای شهرهای بزرگی  .1

ه ها و سواحل همچون تهران، تبریز، اصفهان، شیراز و مشهد، پدیده بسیار مضر و خطرناك گرد و غبارها، آلودگی شدید رودخان

دریاها، خشکسالی و مخصوصا خشک شدن دریاچه ارومیه، پیشروی صحراها در مناطق کویری، معضل بزرگ زباله های شهری که 

اغلب به صورت سنتی و با دفن در حاشیه شهرها انجام می شود، قطع درختان و نابودی جنگلها به منظور ساخت و ساز راهها و 

نهادها و مقامات مسئول به فکر چاره اندیشی و مقابله با آنها . ی که گریبانگیر محیط زیست شده استو مشکالت دیگر... جاده ها و

 :افتاده و اخیرا شاهد انجام کارهای مفیدی در این زمینه هستیم که می توان به برخی از آنها به شرح زیر اشاره کرد

جه به الزامات قانونی و مسائل اخالقی به وجود آمده، از مسائل محیط زیستی با تو شرکت دارو پخش حمایت های مدیران  .2

 .گردیده است شرکت هامشروعیت گرفته و تبدیل به یک فرصت رقابتی برای 

پشتیبانی مدیریت از مسائل محیط زیستی و استفاده از استراتژی های مدیریتی می تواند تهدیدات ناشی از مسائل محیط زیستی  .7

پشتیبانی مدیریت از تولید محصوالت سبز یا شیوه های محیط زیست باعث . تبدیل نمایدکت شررا به فرصت های رقابتی برای 

حمایت . نوآوری در تکنولوژی هایی می شود که در صرفه جویی در انرژی و پیشگیری از آالیندگی محیط تأثیرات مثبت دارد

یک فرهنگ سازمانی شده و عالوه بر کاهش مدیریت از شیوه های حفاظت از محیط زیست می تواند در دراز مدت تبدیل به 

 همچنین ادامه این روند می تواند به عنوان مزیتی مهم برای. هزینه های سازمان به عنوان یک مزیت برای سازمان مطرح گردد

 .به حساب آید و همچنین مصرف کنندگان دارو های گیاهی  از دید مشتریان حساس به مسائل محیط زیستیشرکت 

 . کنندگان مصرف میان در زیست و مصرف کنندگان بالقوه داروهای گیاهی محیط دوستدار انجمنهای و هاگروه  تشکیل .4

 زمینه در ایجاد خالقیتهایی با مشتریان گروههای نیازهای به توجه با نموده و شناسایی را خود هدف مشتریان شرکت باید گروه .5

 سهم گسترش و حفظ در سعی سبز شرکت فرآیند و محصوالت دارویی مورد در کاتالوگ و طریق بروشور از رسانی اطالع و تبلیغات

 .خود کند رقابتی بازار

دامنه  .توسعه استراتژی های بازاریابی سبز برای ایجاد روابط بلند مدت میان عرضه کنندگان و مصرف کنندگان ضروری است  .1

شامل تمام ( بازاریابی سبز)   GMSیک تعریف وسیع . است تمرکز در بازار سبز تحقیق روی تعیین اندازه و ویژگی های بازار سبز

که شرکت با در نظر  . فعالیت هایی است که توسط صاحبان منافع و نیازهای مختلف بازارها و بخش های ایده آل انجام می پذیرد

ایت مندی نیازهای فعالیت های گرایش یافته به سمت رض -2تجزیه و تحلیل بالقوه بازارهای سبز -1 گرفتن مواردی چون ،

 .می تواند با بازارهای سود اور دسترسی پیدا کند تجزیه و تحلیل رفتار رقبای سبز-7بازارهای سبز

 طرحهای تفکیک زباله در مبدا .3

 ساخت و بهره برداری از کارخانه های بازیافت .1

 تصویب و اجرای قوانین مربوط به استانداردهای آالیندگی خودروها و کارخانجات .7

 اطق محافظت شدهایجاد من .11
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البته این طرحها در گروه دولتی بوده و در کنار آن با بوجود آمدن پدیده مسئولیت اجتماعی و بازاریابی سبز بخش خصوصی و نهادهای 

نیز وارد این مقوله شده اند و به یاری دولتمردان آمده اند تا هم خود از قافله سرعت روز افزون پیشرفت این علم  (NGO) غیر دولتی

عقب نمانند و هم مقداری از مسئولیت خویش در مقابل طبیعت و محیط زیستی را که با استفاده از آن رشد و پیشرفت می کنند را 

انجام دهند، به همین منظور شاهد هستیم که عالوه بر قوانین دولتی خود موسسات تولیدی نیز در امر محیط زیست پیشقدم می 

 .شوند

 :نتیجه گیری-11

شرکتها باید با مهندسی مجدد در فرآیندهای تولیدی، طراحی کاال و خدمات جایگاه خود را در موقعیت رقابتی تحکیم بخشند، در غیر 

 . این صورت از قطار سبز باز خواهند ماند

نیازهای مشتریان باید به بلکه طبق این رویکرد . کند توان گفت رویکرد بازاریابی سبز فقط بر ارضا کردن نیازهای مشتری تمرکز نمی می

 . ای برآورده شود که برای جامعه به عنوان یک کل نیز سودمند باشد شیوه

 :اصول مختلفی برای ایجاد مزیت رقابتی و رفتن به سوی سبز شدن وجود دارد که در بردارنده فرصتهای زیر است

بع بهبود یابد، بنابراین باعث کاهش هزینه در ساختار شرکت شود که کارایی منا سبز بودن فرایند تولید اغلب به این منجر می: اوالً

 . بخشد شود و موضع رقابتی شرکت را نسبت به رقبا بهبود می می

سازد که از طریق ارائه محصوالت جدید در بازارهای جدید یا ارائه مزیتهای  سبز بودن فعالیتهای بازاریابی، شرکت را قادر می: ثانیاً

این امر باعث خواهد شد که ارزش شرکت برای مشتریان افزایش . تر جلوه دهد اری، خود را از رقبا برجستهاضافی برای محصوالت ج

 . یابد و وفاداری مشتری را افزایش داده و در نهایت سودآوری افزایش خواهد یافت

 اساسی تغییرات راستای در یسازمان فرایندهای لزوم به نسبت کمتری تعهد است ممکن و هستند مدت کوتاه نتایج پی در شرکتها

 توان می پس. باشند داشته سبز بازاریابی استراتژیک رویکرد از استقبال به نسبت کمتری تمایل است ممکن بنابراین،. باشند داشته

 .است منابع و تعهد زمان، صرف آن، الزمة شود، حاصل مهمی نتایج آنکه از قبل سبز بازاریابی در گفت

 :منابع
 کارشناسی ارشد، نامه پایان .خانگی لوازم خرید محصوالت تصمیم در کننده مصرف بر رفتار تجاری تبلیغات تأثیر .(1714) ع اسداللهی [1]

 .بهشتی شهید دانشگاه

 ،کابرد فناوری اطالعات در مزیت رقابتی پایدار،فصلنامه پژوهش بازرگانی ،پنجمین کنفرانس بین المللی بازرگانی 1713آقا زاده ؛ هاشم ؛ [2]

 52، مسیر رضایت مندی مشتری در بانک های تجاری ،فصل نامه مدرس علوم اجتماعی ، شماره 1711مدی، پرویز،اح [7]

،فصلنامه مطالعات مدیریت «معرفی ابزارهای بازاریابی سبز و تاثیر آنها بر رفتار خرید مصرف کننده»،(1771)الهی،مجید؛یعقوبی،رویا [4]

 .113-111پنج،بهبود و تحول،سال بیست و یکم،شماره شصت و 

،نشریه دانش مدیریت،سال «نقدی بر فلسفه های بازاریابی»،(1712)تسلیمی،محمدسعید؛آقازاده،هاشم؛اسفیدانی،محمد؛کرمی،مسعود [5]

 .7-11،21-11شانزدهم،شماره

فدهم،شماره ،ماهنامه تدبیر،سال ه«بازاریابی سبز راهی به سوی رقابت پایدار»،(1715)دعایی،حبیب اله؛فتحی،علی؛شیخیان،علی کاظم [1]

  .27-74صد و هفتاد و سه،

 4؛ شماره  47، بررسی رابطه بازارگرایی و عملکرد شرکت ها، پایگاه نشریات الکتریکی دانشگاه تهران ،دوره  1711دیواندری ،علی ، [3]

 .، مدیریت بازاریابی ،چاپ پنجم ،انتشارات سمت1711روستا ؛ احمد ،  [1]

تاثیر آمیخته بازاریابی سبز بر فرایند تصمیم گیری خرید مصرف »،(1717)ار،هدیهرمضانیان،محمد رحیم؛اسماعیل پور،رضا؛تندک [7]

 .57-31،فصلنامه مدیریت بازرگانی،سال دوم،شماره پنج،«(مصرف کنندگان خانگی المپ کم مصرف شهر رشت: مطالعه موردی)کنندگان
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 .اول

 .فرا، چاپ اولترجمه عبدالرضا رضائی نژاد، تهران ، انتشارات « کاتلر در مدیریت بازار » (. 1737. )کاتلر، فیلیپ [12]

جزوة درسی مدیریت استراتژیک بازاریابی در مقطع کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی در سازمان مدیریت » ، ( 1714. )درگی ، پرویز  [17]

 . صنعتی
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