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و  رندب-ارتباط خودی سبز مصرف کننده، ارزش ادراک شدهبر سبز بررسی نقش شفافیت 

 وفاداری به برند
 

 

 3رحیم محترم ، 2 حسن صابری، 1*راد امیر نادری

 ، ایرانلملل، دانشگاه علوم و تحقیقات تهران، تهرانابازرگانی بین-کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی -1

 ، ایراندانشگاه علوم و تحقیقات تهران، تهراندکترای مدیریت بازرگانی،  -2

 دانشگاه علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایرانعضو هیات علمی دکترای مدیریت بازاریابی،  -3

 

 

 : چکیده

 

ز صنایع اتوجه روز افزون به محیط زیست در جوامع در حال پیشرفت موجب شده است تا تعداد زیادی  

بررسی  هدف این مطالعهو شرکت ها به مفاهیم سبز به عنوان منبع اصلی تغییر استراتژیک توجه کنند. 

و  ده ی سبزشفافیت سبز و نقش آن در ارزش ادراک شده ی سبز  و بررسی نقش واسطه ی ارزش ادراک ش

ط بین شفافیت سبز و وفاداری به برند است. برای بررسی ارتباط بین متغیرهای مدل برند بر رواب-ارتباط خود

امعه آماری جاستفاده شده است.   smart plsها از  مدلسازی معادالت ساختاری و نزم افزار و آزمون فرضیه

خاب نفر برای نمونه انت 384است که  یرانمصرف کنندگان ظروف یکبار مصرف گیاهی در ااین پژوهش، 

فافیت سبز با ها نشان دادند که شاند. ابزار گرد آوری داده ها در این پژوهش پرسشنامه است.  یافتهشده

ثبت دارد؛ همچنین ارزش مبرند ارتباط -ی سبز با ارتباط خودی سبز و ارزش ادراک شدهارزش ادراک شده

رند از طریق ببرند ارتباط مستقیم و ارزش ادراک شده ی سبز با وفاداری به ادراک شده سبز با وفاداری به 

یر مستقیم دارد. همچنین نقش واسطه ارزش ادراک شده ی سبز بین شفافیت غبرند ارتباط -ارتباط خود

ی شده نقش واسطه ارزش ادراکآن،  سبز ادراک شده و وفاداری به برند مورد بررسی قرار گرفت، که طی

 شفافیت سبز ادراک شده و وفاداری به برند تایید شد. سبز بین

 
 

برند، مدلسازی معادالت -وفاداری به برند، ارزش درک شده سبز، شفاقیت سبز، ارتباط خودکلمات کلیدی: 

 ساختاری
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 مقدمه   .1

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

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

اجتماعی و مسائل محیط زیستی را به حساب نمی آورد. این مسئله در تمام ابعاد سازمان ها وارد شده و بازاریابی را نیز تحت 

 (.23، 1390منجر به پیدایش مفهوم بازاریابی سبز شده است )حمدی و همکاران،  تاثیر قرار داده و

یک برند سبز برندی است که پیشنهادات سازگار با محیط زیست قابل توجهی دارد و استفاده از آن متصدیان امر را قادر 

 یکی از مسائل موجود در گسترشمی سازد تا مصرف کنندگانی را که برای خرید سبز اولویت قائل می شوند را جذب کند. 

آنهاست. شرکت ها به طور فزاینده ای برای برند هایشان از طریق در مورد ، نگرانی های اخالقی و اجتماعی سبزبرند های 

نوآوری های زیست محیطی جایگاه سازی می کنند ، این امر با استفاده از برچسب های سبز و عالئم تجاری و همچنین به 

با این حال، تمام سازمان ها در مورد شیوه های  .روانی موثر، صورت می گیرد-سیستم های مدیریت محیطی وسیله ی اتخاذ

بازاریابی سبزشان صادق نیستند و برخی ادعا های بی اساس و گمراه کننده در مورد قابلیت های سبز محصوالتشان، عنوان 

ند. این وضعیت باعث تشدید تردیدات، در مصرف کنندگان می نمایند. اینگونه اعمال سوء عموما سبزشویی اطالق می شو

نسبت به محصوالت سبز شده است، که به نوبه خود باعث افزایش شکاف بین نگرش های محیط زیستی مصرف کنندگان و 

اهش رفتار خرید واقعی آنها شده است. اگر اینگونه سبزشویی ها ادامه یابد، باعث تضعیف شرکت های سرمایه گذاری سبز و ک

 (.2017،  دیگرانو  نیاعتماد به نفس مصرف کنندگان برند های سبز خواهد شد )ل

به منظور تحقق اهداف مربوط به مصرف، مصرف کنندگان نیاز به اطالعات شفاف در مورد برند های سبز دارند، تا متقاعد 

ی از محققان اشاره نموده اند که مصرف شوند که برند های سبز ارزش و مزایای بیشتری به نسبت دیگر برند ها دارند. برخ

کسب و کارها در حوزه کسب کنندگان نیاز به دانستن جزئیات بیشتر و اطالعات شفاف در مورد شیوه ای دارند که از آن راه 

ان بر تالش برند های سبز به ارائه اطالعات شفاف در مورد شیوه های سبزش . مفهوم شفافیت سبزاندو کارهای سبز قرار گرفته

 تاثیر می گذارد سبزشفافیت سبز، به طور بالقوه بر ارزش ادراک شده ی از داللت دارد. از این رو، ادراک مصرف کنندگان 

 (.2017،  دیگرانو  نیل؛ 2004جینسبرگ و بلوم، )

در حالی که مصرف سبز می تواند به رسیدن به پایداری محیط زیست کمک نماید، آنچه مهم است این است که برند های 

را نتیجه دهند. ترویج ارزش ادراک شده ی سبز و یک مسئولیت احساسی مشترک برای محیط زیست  برندسبز، وفاداری به 

اعد نماید. از طریق ترویج ارزش ادراک شده ی سبز، رابطه ی ارتباطی می تواند مصرف کنندگان را به خرید برند های سبز متق

خوبی بین مصرف کنندگان و برند های سبز برقرار شده است که می تواند باعث افزایش قصد خرید مصرف کنندگان از آنها 

می مثبتی با دیگران در شود. همچنین، بیشتر مصرف کنندگانی که با یک برند همراه شده اند ، تعهد قوی تر و ارتباط کال

که احتماال بین ارزش ادراک شده ی سبز و ست برند ا-مورد آن برند خواهند داشت. چنین شناختی مترادف با ارتباط خود

 .(2017،  دیگرانو  نیل؛ 1389؛ رمضانیان و همکاران، 2007رکس و بامون، ) وفاداری به برند، رابطه ای واسطه ایفا می کند

 رابطهبر ارزش ادراک شده ی سبز است. دوما،   ه اوال بررسی تاثیر عامل شفافیت سبز ادراک شدههدف از این مطالع

مستقیم ارزش ادراک شده ی سبز بر وفاداری به برند و رابطه ی غیر مستقیم آن بر وفاداری به برند، به وسیله ی ارتباط 

 . شودبررسی میبرند -خود
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 پیشینه پژوهش:  .2
 

توسط هادیزاده مقدم، جمالی کاپک و موسوی در « های ارزش ویژه برند سبزها و پیشامدپیشایند»عنوان تحقیقی تحت 

های آن )تصویر برند سبز، رضایت صورت گرفت. هدف اصلی تحقیق، تبیین روابط ارزش ویژه برند سبز و محرک  1391سال 

باشد. جامعه مورد مطالعه، مشتریان لوازم د و قصد برند( میاز برند سبز و اعتماد به برند سبز( و پیامدهای آن )ترجیح برن

پرسشنامه محقق ساخته را در میان آنان توزیع  400نفر بودند، که  384ی آماری خانگی سامسونگ و ال جی بودند. نمونه

ها با استفاده از هدرصد بود. داد 80پرسشنامه قابل استفاده برگشت داده شد، که نرخ بازگشت حدود  278کردند و در نهایت 

روش تحلیل مسیر، به وسیله نرم افزار لیزرل آزمون شدند. نتایج ضمن برارزش خوب برای مدل، نشان داد که تصویر برند 

سبز بر رضایت از برند سبز و اعتماد بر برند سبز اثر مثبت و معناداری دارد. همچنین رضایت بر برند سبز  بر اعتماد به برند 

برند سبز و ترجیح برند اثر مثبت و معناداری دارد. اعتماد به برند سبز بر ارزش ویژه برند سبز اثر مثبت و  سبز، ارزش ویژه

معناداری دارد. ارزش ویژه برند سبز بر ترجیح برند اثر دارد و ترجیح برند بر قصد خرید برند اثر دارد. اثر مستقیم ارزش ویژه 

 برند بر قصد خرید برند معنادار نبود.

توسط  «بررسی عوامل موثر بر رفتار خرید محصوالت سبز در جوانان )بررسی موردی شهر تهران(»مقاله ای تحت عنوان  

صورت گرفت. هدف اصلی تحقیق بررسی عوامل موثر بر تصمیم خرید محصوالت  1390در سال  افسردگان ی وغفار ،یحمد

سال )مطابق با تعریف  29تا  15عه مورد مطالعه، جوانان سازگار با محیط زیست در مصرف کنندگان جوان می باشد. جام

پرسشنامه را در میان آنان توزیع  430که  نفر بودند، 384 یآمار ی نمونهسن جوان در سازمان ملی جوانان ایران( بودند. 

اده ها با کمک نرم تکنیک های آمار توصیفی برای آنالیز د پرسشنامه قابل استفاده برگشت داده شد، 418و در نهایت ، کردند

افزار اس پی اس اس مورد استفاده قرار گرفت. تکنیک آماری اصلی که در این مطالعه مورد استفاده قرار گرفتند تحلیل 

 یسبز در جوانان ارتباط معنادار دیو رفتار خر یطیمح ستیز یاجتماع راتیتاث نیبرگرسیون بود. نتایج نشان از آن داشت که 

 ستیز ینگران نیب وجود ندارد. یسبز در جوانان ارتباط معنادار دیو رفتار خر یطیمح ستینگرش ز نیبهمچنین  وجود دارد.

 دیو رفتار خر یطیمح ستیمشکالت ز تیدرک اهم نیب وجود دارد. یسبز در جوانان ارتباط معنادار دیو رفتار خر یطیمح

سبز در جوانان ارتباط  دیو رفتار خر یاجتماع تیدرک افراد از مسئول نیب وجود ندارد. یسبز در جوانان ارتباط معنادار

 وجود ندارد. یسبز در جوانان ارتباط معنادار دیو رفتار خر یطیمح ستیرفتار ز یدرک اثربخش نیب وجود دارد. یمعنادار

 وجود دارد. یسبز در جوانان ارتباط معنادار دیو رفتار خر یافراد از برداشت شخص ینگران نیب

توسط فونگ اِنگ، بات، وی خونگ و سیم اونگ در سال « سوابق ارزش ویژه برند: یک رویکرد یکپارچه» تحقیقی با عنوان 

صورت گرفته است. این مطالعه با هدف تاثیر کیفیت درک شده برند و اعتبار برند بر ادراک مصرف کننده نسبت به  2013

ها از طریق پرسشنامه در میان د سبز و ارزش ویژه برند سبز صورت گرفت. دادهتصویر برند سبز، ارزش درک شده برن

 236پرسشنامه توزیع شد که  300آوری شد. در مجموع کنندگان محصوالت الکتریکی و الکترونیکی در مالزی جمعمصرف

مورد آزمون قرار گرفتند. وس ایم  18.0اس پی اس اس و   19.0ها با استفاده از پاسخ قابل استفاده به دست آمد. داده

دهد که کیفیت درک شده برند با تصویر برند سبز و همچنین با اعتبار برند رابطه معناداری داشته های آنان نشان مییافته

امّا با ارزش درک شده برند سبز رابطه معناداری ندارد. همچنین نتایج نشان داد که اعتبار برند با ارزش درک شده برند سبز 

صویر برند سبز رابطه معناداری داشته اما با ارزش ویژه برند سبز رابطه معناداری ندارد. ارزش درک شده برند سبز و تصویر و ت

گر نشان داد ی متغیرهای میانجیبرند سبز هم هر کدام با ارزش ویژه برند سبز رابطه معناداری دارند. سرانجام نتایج درباره

کند. اّما در میان ی کاملی را بین کیفیت درک شده برند و ارزش درک شده برند سبز ایفاء میگرکه اعتبار برند نقش میانجی

www.SID.ir

http://www.SId.ir


Archive of SID

 

 

 
scientific conference of recent achievements in Iranian management studies, accounting and economics th 5                4 

کند. همچنین ای )ضعیف( را ایفاء میای جزئیرابطه بین کیفیت درک شده برند و تصویر برند سبز، اعتبار برند نقش واسطه

کاملی در رابطه بین اعتبار برند و ارزش ویژه برند سبز  ایبه ترتیب ارزش درک شده برند سبز، تصویر برند سبز نقش واسط

 شود.پذیرفته می

توسط چن در سال « های ارزش ویژه برند سبز: تصویر برند سبز، رضایت سبز، و اعتماد سبزمحرک»ای تحت عنوان مقاله

سبز بر ارزش ویژه برند سبز صورت گرفته است. این مطالعه با هدف تاثیر تصویر برند سبز، رضایت سبز و اعتماد  2010

ها به طور صورت گرفته است. این تحقیق یک مطالعه تجربی است که از ابزار پرسشنامه استفاده کرده است. پرسشنامه

اند، توزیع شدند کننده که تجربه خرید اطالعات و محصوالت الکترونیکی در کشور تایوان داشتهمصرف 650تصادفی در میان 

-ومورد تجزیه 7( و نرم افزر ایموس SEMسازی معادالت ساختاری )ها با مدلقابل تحلیل بودند. داده پرسشنامه 254که 

دهد که تصویر برند سبز، رضایت سبز و اعتماد سبز بطور مثبت با ارزش ویژه برند سبز ها نشان میتحلیل قرار گرفتند. یافته

های رضایت سبز و ر برند سبز و ارزش ویژه برند سبز با بخشی از واسطهی مثبتی بین تصویارتباط دارد. عالوه بر این، رابطه

گذاری در افزایش تصویر برند سبز، رضایت سبز، و اعتماد سبز برای افزایش اعتماد سبز وجود دارد. از این رو، منابع سرمایه

 ارزش ویژه برند سبز کمک بزرگی است.

گری تاثیر ریسک درک گاهی برند سبز بر ارزش ویژه برند سبز: میانجیتاثیر کیفیت درک شده و آ» حقیقی تحت عنوان ت

صورت گرفت. در این مقاله به بررسی روابط بین  2012توسط یو شان چن و چینگ اِچ سان چانگ در سال « شده سبز

از این  کیفیت درک شده سبز، آگاهی برند سبز، ریسک درک شده سبز، و ارزش ویژه برند سبز پرداخته شده است. هدف

اند. کنندگان تایوانی است که تجربه خرید اطالعات و محصوالت الکترونیکی را در تایوان داشتهپژوهش، مطالعه بر روی مصرف

کنندگانی که تجربه خرید اطالعات و محصوالت الکترونیکی در کشور تایوان مصرف 750طور تصادفی در میان ها بهپرسشنامه

تحلیل قرار گرفتند. نرخ پاسخ موثر نسبت وها معتبر بودند و مورد تجزیهتا از پرسشنامه 248تنها  اند، توزیع شدند، کهداشته

تحلیل ومورد تجزیه 17سازی معادالت ساختاری )اس ای ام( و نرم افزر ایموس ها با مدلدرصد بود. داده 1/33ها به پرسشنامه

طور مثبت ارزش ویژه برند سبز را را تحت ک شده سبز و آگاهی برند سبز، بهدهد که کیفیت درها نشان میقرار گرفتند. یافته

دهد که ریسک درک شده سبز با کیفیت درک شده سبز و با آگاهی دهد. عالوه بر این، این مطالعه نشان میتاثیر قرار می

هد. ضمناً، روابط مثبتی بین ارزش دبرند سبز رابطه منفی داشته و بطور منفی ارزش ویژه برند سبز را تحت تاثیر قرار می

گری ریسک درک شده سبز وجود ویژه برند سبز و دو سوابق آن، کیفیت درک شده سبز و آگاهی برند سبز تا حدی با میانجی

گذاری در افزایش کیفیت درک شده سبز و آگاهی برند سبز و کاهش ریسک درک شده سبز دارد. از این رو، منابع سرمایه

 ارزش ویژه برند سبز مفید است.برای افزایش 

 2013توسط چانگ و چن در سال « مدیریت ارزش ویژه برند سبز: دیدگاه نظریه ریسک درک شده»ای با عنوان مقاله

صورت گرفته است. در این مقاله تئوری ریسک درک شده برای کشف روابط بین کیفیت درک شده سبز، آگاهی برند سبز، 

کنندگانی است که تجربه شود. هدف این مطالعه تمرکز بر مصرفویژه برند سبز اعمال میریسک درک شده سبز و ارزش 

کننده که تجربه مصرف 750ها به طور تصادفی در میان خرید اطالعات و محصوالت الکترونیکی را در تایوان دارند. پرسشنامه

و  ها مورد تجزیهتا از پرسشنامه 240ع شدند که تنها اند، توزیخرید محصوالت اطالعات و الکترونیکی در کشور تایوان داشته

ها تحلیل قرار گرفتند. یافتهومورد تجزیه  17و نرم افزر ایموس  سازی معادالت ساختاریها با مدلتحلیل قرار گرفتند. داده

دهد. تاثیر قرار می طور مثبت ارزش ویژه برند سبز را تحتدهد که کیفیت درک شده سبز و آگاهی برند سبز بهنشان می

دهد که ریسک درک شده سبز بطور منفی بر کیفیت درک شده سبز و آگاهی برند سبز عالوه بر این، این مطالعه نشان می

گذارد. همچنین روابط مثبتی بین ارزش ویژه برند سبز و کیفیت درک شده برند بطور منفی بر ارزش ویژه برند سبز تاثیر می
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گذاری در افزایش کیفیت درک شده سبز با بخشی از واسطه ریسک سبز دارد. از این رو، منابع سرمایه سبز و آگاهی برند سبز

 و آگاهی برند سبز و کاهش ریسک درک شده سبز برای افزایش ارزش ویژه برند سبز کمک کننده است.

 2012سراج و احمد در سال توسط مراد، « درک برند سبز در یک بازار نوآورانه در حال ظهور»تحقیقی تحت عنوان  

صورت گرفته است. هدف این تحقیق تجربی بررسی عوامل  اصلی تأثیرگذار بر اولویت برند سبز در صنعت مخابرات مصر به 

اند عنوان یک بازار خالق نوظهور بود. آنان یک چارچوب ادراکی را جهت مشخص نمودن ابعاد اولویت برند سبز مشخص نموده

متمرکز بود: تصویر برند سبز، رضایت سبز، اعتماد سبز و آگاهی سبز. همچنین یک تحقیق آزمایشی  که بر چهار ساختار

اند که با استفاده از پرسشنامه کیفی را جهت حمایت از چارچوب ادراکی همراه با یک تحقیق کمی به شکل مطالعه انجام داده

ستگی اسپیرمن و تحلیل رگرسیون نشان داد که رابطه بین های حاصل از آزمون همبپاسخ دهنده توزیع شد. یافته 302بین 

باشد. از طرف دیگر، یک رابطه قوی و یک تأثیر مثبت از دیگر عوامل )تصویر برند آگاهی سبز و ترجیح برند سبز ضعیف می

ای برای ابل مالحظهسبز، رضایت سبز و اعتماد سبز( و ترجیح برند سبز، وجود دارد. تأثیر عوامل بر ترجیح برند سبز به طور ق

ای که براساس سنین، سطوح درآمدی و تحصیالت مختلف، به طور برجستههای مختلف، متفاوت نبوده است، در حالیجنسیت

باشد. نتایج این تحقیق تأیید کننده این مسئله است که کارشناسان بر مسئله طول مرحله اکتشافی توافق داشته متفاوت می

لیه جهت شروع کار با استفاده از اصول بازاریابی سبز را در مصر داده که بسط تصویر سبز، رضایت و و به محققان اعتماد او

 دهد.های سبز را نیز آموزش میاعتماد را به همراه داشته و همین طور اهمیت فعالیت

و سیم اونگ در سال  توسط فونگ اِنگ، بات، وی خونگ« سوابق ارزش ویژه برند: یک رویکرد یکپارچه» تحقیقی با عنوان 

صورت گرفته است. این مطالعه با هدف تاثیر کیفیت درک شده برند و اعتبار برند بر ادراک مصرف کننده نسبت به  2013

ها از طریق پرسشنامه در میان تصویر برند سبز، ارزش درک شده برند سبز و ارزش ویژه برند سبز صورت گرفت. داده

 236پرسشنامه توزیع شد که  300آوری شد. در مجموع کی و الکترونیکی در مالزی جمعکنندگان محصوالت الکتریمصرف

مورد آزمون قرار گرفتند.  ایموس  18.0و  اس پی اس اس  19.0ها با استفاده از پاسخ قابل استفاده به دست آمد. داده

نین با اعتبار برند رابطه معناداری داشته دهد که کیفیت درک شده برند با تصویر برند سبز و همچهای آنان نشان مییافته

امّا با ارزش درک شده برند سبز رابطه معناداری ندارد. همچنین نتایج نشان داد که اعتبار برند با ارزش درک شده برند سبز 

د سبز و تصویر و تصویر برند سبز رابطه معناداری داشته اما با ارزش ویژه برند سبز رابطه معناداری ندارد. ارزش درک شده برن

گر نشان داد ی متغیرهای میانجیبرند سبز هم هر کدام با ارزش ویژه برند سبز رابطه معناداری دارند. سرانجام نتایج درباره

کند. اّما در میان گری کاملی را بین کیفیت درک شده برند و ارزش درک شده برند سبز ایفاء میکه اعتبار برند نقش میانجی

کند. همچنین ای )ضعیف( را ایفاء میای جزئیت درک شده برند و تصویر برند سبز، اعتبار برند نقش واسطهرابطه بین کیفی

ای کاملی در رابطه بین اعتبار برند و ارزش ویژه برند سبز به ترتیب ارزش درک شده برند سبز، تصویر برند سبز نقش واسط

 شود.پذیرفته می

توسط چن در سال « رزش ویژه برند سبز: تصویر برند سبز، رضایت سبز، و اعتماد سبزهای امحرک»ای تحت عنوان مقاله

صورت گرفته است. این مطالعه با هدف تاثیر تصویر برند سبز، رضایت سبز و اعتماد سبز بر ارزش ویژه برند سبز  2010

ها به طور کرده است. پرسشنامهصورت گرفته است. این تحقیق یک مطالعه تجربی است که از ابزار پرسشنامه استفاده 

اند، توزیع شدند کننده که تجربه خرید اطالعات و محصوالت الکترونیکی در کشور تایوان داشتهمصرف 650تصادفی در میان 

تحلیل قرار ومورد تجزیه 7سازی معادالت ساختاری و نرم افزر ایموس ها با مدلپرسشنامه قابل تحلیل بودند. داده 254که 

دهد که تصویر برند سبز، رضایت سبز و اعتماد سبز بطور مثبت با ارزش ویژه برند سبز ارتباط دارد. ها نشان میتند. یافتهگرف

های رضایت سبز و اعتماد سبز ی مثبتی بین تصویر برند سبز و ارزش ویژه برند سبز با بخشی از واسطهعالوه بر این، رابطه
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گذاری در افزایش تصویر برند سبز، رضایت سبز، و اعتماد سبز برای افزایش ارزش ویژه مایهوجود دارد. از این رو، منابع سر

 برند سبز کمک بزرگی است.

گری تاثیر ریسک درک تاثیر کیفیت درک شده و آگاهی برند سبز بر ارزش ویژه برند سبز: میانجی» تحقیقی تحت عنوان 

صورت گرفت. در این مقاله به بررسی روابط بین  2012در سال توسط یو شان چن و چینگ اِچ سان چانگ « شده سبز

کیفیت درک شده سبز، آگاهی برند سبز، ریسک درک شده سبز، و ارزش ویژه برند سبز پرداخته شده است. هدف از این 

اند. ان داشتهکنندگان تایوانی است که تجربه خرید اطالعات و محصوالت الکترونیکی را در تایوپژوهش، مطالعه بر روی مصرف

کنندگانی که تجربه خرید اطالعات و محصوالت الکترونیکی در کشور تایوان مصرف 750طور تصادفی در میان ها بهپرسشنامه

تحلیل قرار گرفتند. نرخ پاسخ موثر نسبت وها معتبر بودند و مورد تجزیهتا از پرسشنامه 248اند، توزیع شدند، که تنها داشته

تحلیل ومورد تجزیه 17سازی معادالت ساختاری )اس ای ام( و نرم افزر ایموس ها با مدلدرصد بود. داده 1/33 هابه پرسشنامه

طور مثبت ارزش ویژه برند سبز را را تحت دهد که کیفیت درک شده سبز و آگاهی برند سبز، بهها نشان میقرار گرفتند. یافته

دهد که ریسک درک شده سبز با کیفیت درک شده سبز و با آگاهی طالعه نشان میدهد. عالوه بر این، این متاثیر قرار می

دهد. ضمناً، روابط مثبتی بین ارزش برند سبز رابطه منفی داشته و بطور منفی ارزش ویژه برند سبز را تحت تاثیر قرار می

گری ریسک درک شده سبز وجود یانجیویژه برند سبز و دو سوابق آن، کیفیت درک شده سبز و آگاهی برند سبز تا حدی با م

گذاری در افزایش کیفیت درک شده سبز و آگاهی برند سبز و کاهش ریسک درک شده سبز دارد. از این رو، منابع سرمایه

 برای افزایش ارزش ویژه برند سبز مفید است.

 2013چانگ و چن در سال  توسط« مدیریت ارزش ویژه برند سبز: دیدگاه نظریه ریسک درک شده»ای با عنوان مقاله 

صورت گرفته است. در این مقاله تئوری ریسک درک شده برای کشف روابط بین کیفیت درک شده سبز، آگاهی برند سبز، 

کنندگانی است که تجربه شود. هدف این مطالعه تمرکز بر مصرفریسک درک شده سبز و ارزش ویژه برند سبز اعمال می

کننده که تجربه مصرف 750ها به طور تصادفی در میان ونیکی را در تایوان دارند. پرسشنامهخرید اطالعات و محصوالت الکتر

و  ها مورد تجزیهتا از پرسشنامه 240اند، توزیع شدند که تنها خرید محصوالت اطالعات و الکترونیکی در کشور تایوان داشته

تحلیل قرار ومورد تجزیه  17)اس ای ام( و نرم افزر ایموس سازی معادالت ساختاری ها با مدلتحلیل قرار گرفتند. داده

طور مثبت ارزش ویژه برند سبز را تحت تاثیر دهد که کیفیت درک شده سبز و آگاهی برند سبز بهها نشان میگرفتند. یافته

درک شده سبز و آگاهی دهد که ریسک درک شده سبز بطور منفی بر کیفیت دهد. عالوه بر این، این مطالعه نشان میقرار می

گذارد. همچنین روابط مثبتی بین ارزش ویژه برند سبز و کیفیت درک برند سبز بطور منفی بر ارزش ویژه برند سبز تاثیر می

گذاری در افزایش کیفیت درک شده برند سبز و آگاهی برند سبز با بخشی از واسطه ریسک سبز دارد. از این رو، منابع سرمایه

 هی برند سبز و کاهش ریسک درک شده سبز برای افزایش ارزش ویژه برند سبز کمک کننده است.شده سبز و آگا

 2012توسط مراد، سراج و احمد در سال « درک برند سبز در یک بازار نوآورانه در حال ظهور»تحقیقی تحت عنوان 

برند سبز در صنعت مخابرات مصر به  صورت گرفته است. هدف این تحقیق تجربی بررسی عوامل  اصلی تأثیرگذار بر اولویت

اند عنوان یک بازار خالق نوظهور بود. آنان یک چارچوب ادراکی را جهت مشخص نمودن ابعاد اولویت برند سبز مشخص نموده

که بر چهار ساختار متمرکز بود: تصویر برند سبز، رضایت سبز، اعتماد سبز و آگاهی سبز. همچنین یک تحقیق آزمایشی 

اند که با استفاده از پرسشنامه هت حمایت از چارچوب ادراکی همراه با یک تحقیق کمی به شکل مطالعه انجام دادهکیفی را ج

های حاصل از آزمون همبستگی اسپیرمن و تحلیل رگرسیون نشان داد که رابطه بین پاسخ دهنده توزیع شد. یافته 302بین 

ف دیگر، یک رابطه قوی و یک تأثیر مثبت از دیگر عوامل )تصویر برند باشد. از طرآگاهی سبز و ترجیح برند سبز ضعیف می

ای برای سبز، رضایت سبز و اعتماد سبز( و ترجیح برند سبز، وجود دارد. تأثیر عوامل بر ترجیح برند سبز به طور قابل مالحظه
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ای الت مختلف، به طور برجستهکه براساس سنین، سطوح درآمدی و تحصیهای مختلف، متفاوت نبوده است، در حالیجنسیت

باشد. نتایج این تحقیق تأیید کننده این مسئله است که کارشناسان بر مسئله طول مرحله اکتشافی توافق داشته متفاوت می

و به محققان اعتماد اولیه جهت شروع کار با استفاده از اصول بازاریابی سبز را در مصر داده که بسط تصویر سبز، رضایت و 

 دهد.های سبز را نیز آموزش میرا به همراه داشته و همین طور اهمیت فعالیت اعتماد

 

 

 ادبیات موضوع:  .3

 ارزش درک شده سبز.  1.3

ارزش سبز یک بخش مهم از جایگاه موقعیت برند سبز است. بسیاری از محققان ارزش ادراک شده مشتری را از یک      

( یک ساختار که ارزش ادراک شده ی سبز 2012به طور خاص، چن و چانگ ). اندچشم انداز سبز مورد بررسی قرار داده 

یک ارزیابی کلی مصرف "نامیده شده است را ایجاد کرده اند. آنها تعریف کرده اند ارزش ادراک شده ی سبز را به عنوان 

حیطی مصرف کننده، انتظارات کننده از شبکه مزایای یک محصول یا خدمت بین داده و ستاده بر اساس خواسته های زیست م

(. به عبارت دیگر، ارزش ادراک شده ی سبز یک ارزیابی 505تعریف کرده اند )پ.  "پایداری محیط زیست، و نیاز های سبز

مفهومی متاثر از خواسته ی سبز مصرف کنندگان، انتظارات و نیازهای آنان است. ارزش ادراک شده ی سبز بر مقاصد خرید 

عه رابطه ی بین مصرف کنندگان  و برند ها از طریق افزایش رضایت سبزشان و اعتماد سبزشان تاثیرات سبز و کمک به توس

از این رو، ارزش ادراک شده ی سبز، برای بررسی رفتار خرید مصرف کنندگان برند سبز و برای دستیابی به  .مثبت دارد 

 (.2012یگران، رتمن و دساختار رابطه ای برند سبزشان ،رویکردی مناسب است )ها

( یک موقعیت یابی کاربردی و 2012دیگران )به منظور تسهیل ارتباط بین مصرف کنندگان و برندهای سبز، هارتمن و 

احساسی را برای پیش بینی نگرشهای مصرف کنندگان نسبت به محصوالت سبز، بررسی کرد. وی دریافت که ترکیب 

( استدالل می 2012) دیگرانثیرات ادراکی را موجب می شود. هارتمن و نگرشهای کاربردی و مزایای احساسی، باالترین تا

کنند، زمانی که مزایای عاطفی به طور کامل به مصرف کنندگان ابالغ شده است می تواند جلب نظر مصرف کنندگان را 

و دیدگاه مرتبط با افزایش دهد. عملکرد سبز و مزایای عاطفی مانند فواید محیط زیستی، مزایای مرتبط با گرمایش زمین 

(. واقعیت این است که مصرف کنندگان 2012، دیگرانطبیعت ، به طور مثبت بر مقاصد خرید برند سبز موثر است )هارتمن و 

به دنبال هم مزایای عملکردی و هم مزایای عاطفی هستند که به برند های سبز کمک می کند تا ادراکات ارزشی سبز مصرف 

کنار مزایای عاطفی و سودمند، همچنین توقعات مصرف کنندگان نسبت به تعهد اخالقی پایدار یک در  کنندگان را دریابند.

از این رو، یک چهارچوب تحقیقی گسترده .شرکت به جامعه، در تاثیر ارزیابی آنها از آن شرکت و برندشان نیز تاثیرگذار است

ارات مصرف کنندگان از تعهد اخالقی یک شرکت به تر که به کشف عوامل موثر بر ارزش ادراک شده ی سبز براساس انتظ

جامعه، به خصوص در برخورد با جریان چالشی سبز شویی می پردازد، می تواند اتخاذ شود. مصرف کنندگان به طور روز 

یک افزون انتظار دریافت اطالعات دقیق تری برای ارزیابی طرح های شرکت های بزرگ راجع به سبز بودن را دارند. به عنوان 

نتیجه، اطالعات نشان دهنده ی تاثیر مثبت در روابط فی مابین شرکت و مصرف کننده است و سطح باالیی از شفافیت محیط 

زیستی درک شده )شفافیت سبز( را نشان می دهد، که می تواند افزایش درک مشتریان را از ارزش فعالیت های مسئوالنه 

می کند که فایده محیط زیستی، مزایای انعکاس گرم، و شفافیت سبز محرک اجتماعی شرکت داشته باشد. این مطالعه مطرح 
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های اصلی ارزش ادراک شده ی سبز هستند. عالوه بر این، ارزش مشتری به عنوان یک عامل موثر برای بدست آوردن تمایز 

 .و ایجاد ارتباط قوی با مصرف کننده در نظر گرفته شده است

 

 با ارزش درک شده سبزشفافیت سبز و ارتباط آن . 2.3

تعهد اخالقی یک شرکت به مسائل زیست محیطی، اجتماعی و اخالقی، یک عامل مهم در تاثیرگذاری بر روی ارزیابی      

مثبت مصرف کننده از یک شرکت و برند آن شرکت است. به منظور کاهش تاثیر منفی سبزشویی و نگرش تردید مصرف 

ها، ابعاد شفافیت سبز ادراک شده مورد مطالعه قرار گرفته است. شفافیت سبز کنندگان نسبت به طرح های سبز شرکت 

اشاره دارد به شیوه ای که برند های سبز اطالعات مربوطه در مورد سیاست های زیست محیطی شان را به وضوح ارائه می 

آنجا که برند های سبز معموال  دهند و همچنین تاثیرات فرایند تولیدشان را بر روی محیط زیست با صداقت می پذیرند. از

قیمت های باالتری از برندهای غیر سبز دارند، مصرف کنندگان نیاز به کسب اطالعات بیشتری به منظور تسهیل فرایند 

تصمیم گیری سبزشان دارند. این درک عمیق از طرح های سبز شرکت ها، به نوبه خود، در تمایل مصرف کنندگان به 

یستی تاثیرگذار است. نظریه نسبت دادن مطرح می کند که مصرف کنندگان تمایل دارند که رفتار مشارکت در رفتار محیط ز

یک شرکت را زمانیکه آنها گمان می کنند که رفتار شرکت حقانی، اخالقی و زیست محیطی است، به انگیزه های درونی خود 

یت سبز ادراک شده را به مصرف کنندگان منتقل نسبت دهند. از این رو، اگر یک نام تجاری اطالعات مربوطه مانند شفاف

کند، منجر به نسبت دادن فعالیت های شرکت به انگیزه های درونی مصرف کنندگان می شود. این امر انتظارات سبز مصرف 

 (.2017،  دیگرانو  نی)ل کنندگان و ادراکات ارزشی سبز آنها را با افزایش روبرو خواهد کرد

 ط آن با وفاداری به برندبرند و ارتبا-ارتباط خود

از جهت نقش مهمی که در برخی از نتایج مهم رابطه بین مصرف کننده و برند بازی می کند  سبزارزش ادراک شده ی      

به خوبی در محدوده ی بازاریابی رابطه ثبت شده است ، مانند اعتماد به برند، رضایت به برند و وفاداری به برند. مطالعات 

ه اند که کیفیت رابطه، بین ارزش مصرف کننده و وفاداری به برند نقش واسطه دارد. کیفیت رابطه متشکل از اخیر نشان داد

 . برند-ارتباط خودپنج بعد است، به عنوان مثال، تعهد، کیفیت همراهی برند، عشق و عالقه، صمیمیت و 

 

 برند-ارتباط خودو ارزش درک شده سبز . 3.3

تعریف می شود. زمانیکه برند های سبز مدعی  "میزان گنجانیده شده ی برند ها در ذهن افراد"به عنوان  برند-ارتباط خود

سازگاری با محیط زیست و رعایت اخالقیات در فعالیت هایشان هستند، فرصتی را فراهم می کنند برای مصرف کنندگان تا 

تا در زمانیکه محصوالت سبز را خریداری و استفاده  هویت سبزشان را انعکاس دهند و کمک می کنند به مصرف کنندگان

می نمایند رضایت مندیشان از خود را بیان نمایند. به عنوان مثال، مصرف کنندگان با این تصور که ارزش های بدست آمده 

بق نظریه از موفقیت یک برند همچون اهداف انجام شده ی خود آنهاست، بین خود و برند سبز وابستگی ایجاد می نمایند. ط

ی تبادل اجتماعی به نظر می رسد که مصرف کنندگان عالقه مندند تا با یک برند ارتباط مداوم داشته باشند، آنگاه که آن 

برند انتظارات آنها را برآورده سازد، از طریق رفتار ارتباطی مطلوب، پرورش می دهند. مصرف کنندگان عالقه بیشتری دارند 

شناخته شوند که به آنها در تحقق اهداف اجتماعی و محیط زیستیشان کمک می کند. قدرت تا به وسیله برند های سبز 

ناشی از شناسانده شدن مصرف کننده با یک برند، می تواند ارتباط شخصی وی با برند را افزایش دهد. انتظار می رود که 

 نیل؛ 1391دهشتی و همکاران، ) یابد ارزش ادراک شده ی سبز از طریق ارتباط مصرف کنندگان با یک برند خاص افزایش

 .(2017،  دیگرانو 
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( مدل 1فرضیه زیر مطرح شده است و در شکل ) چهار با توجه به مطالب بیان شده در اینادبیات نظری و پیشینه پژوهش

 تحقیق ارائه شده است.

 شفافیت سبز ادراک شده با ارزش ادراک شده ی سبز ارتباط مثبت دارد. فرضیه اول:

 ارزش ادراک شده ی سبز بین شفافیت سبز ادراک شده و وفاداری به برند نقش واسطه دارد. ه دوم:فرضی

 ارتباط مثبت دارد. برند-ارتباط خودارزش ادراک شده ی سبز با فرضیه سوم:  

ارتباط از طریق  ارزش ادراک شده ی سبز با وفاداری به برند ارتباط مستقیم دارد، همچنین با وفاداری به برند فرضیه چهارم: 

 رابطه غیر مستقیم دارد. برند-خود
 

 
 . مدل تحقیق1شکل 

 روش تحقیق: .4

 جامعه و نمونه آماری: . 1.4

باشد. با توجه به اینکه جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مصرف کنندگان ظروف یکبار مصرف گیاهی در تهران می

تمامی افراد جامعه نداشته ایم، بدین منظور تعدادی از فروشگاه های ظروف  جامعه آماری ما نا محدود بوده و ما دسترسی به

یکبار مصرف در مناطق مختلف تهران در نظر گرفته شد و به افرادی که این ظروف را خریداری کردند پرسشنامه داده شد، 

ن جامعه آماری براساس که حجم نمونه با توجه به نامحدود بود ،بدین جهت روش نمونه گیری تصادفی در دسترس بود

 .نفر می باشند 384  فرمول کوکران

(1) 
𝑛 =

𝑧𝛼 2⁄
2 𝑝(1 − 𝑝)

𝑒2
 

 

 ها: ابزار گردآوری داده. 2.4

سوال استاندارد  21در این پرسشنامه شامل  در این تحقیق از پرسشنامه جهت جمع آوری اطالعات استفاده شده است.     

پرسش،  4دهد. به منظور سنجش شفافیت سبز ادراک شده اندازه گیری قرار میبسته است که متغیرهای تحقیق را مورد 
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و  نی)لپرسش مطرح شده است  4پرسش و وفاداری به نام تجاری  3 برند-ارتباط خودپرسش،  4ارزش سبز ادراک شده 

 .(2017، دیگران

سواالت به گونه ای طراحی شده است که پاسخ گویان، گزینه ها را بر مبنای طیف پنج درجه ای لیکرت عالمت گذاری 

فروشگاه انتخاب تعدادی کنند و پرسشنامه ها به صورت حضوری بین پاسخ دهندگان توزیع شد. از هریک از مناطق تهران 

بار مصرف گیاهی در هنگام خروج از فروشگاه داده شده و توسط شد و پرسشنامه ها به شکل حضوری به خریداران ظروف یک

 نشان داده شده است. (6الی  1)در جداول  گوشناختی افراد پاسخهای جمعیتداده آنها پر شد.

 

 نظر جنسیت از دهندهپاسخ افراد توزیع فراوانی .1جدول 

 درصد فراوانی فراوانی جنسیت

 1/52 200 مرد

 9/47 184 زن

 100 384 جمع کل

 

 دهنده از نظر وضعیت تأهل. توزیع فراوانی افراد پاسخ2جدول 

 درصد فراوانی فراوانی وضعیت تأهل

 3/39 151 مجرد

 7/60 233 متأهل

 100 384 جمع کل

 

 دهنده از نظر میزان تحصیالت. توزیع فراوانی افراد پاسخ3جدول 

 درصد فراوانی فراوانی میزان تحصیالت

 6/3 14 زیر دیپلم

 1/15 58 دیپلم

 5/19 75 فوق دیپلم

 4/40 155 کارشناسی

 4/21 82 کارشناسی ارشد و باالتر

 100 384 جمع کل
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 دهنده از نظر سن. توزیع فراوانی افراد پاسخ4جدول 

 درصد فراوانی فراوانی سن

 9/34 134 سال 30زیر

 5/44 171 سال 40-31

 9/15 61 سال 50-41

 7/4 18 سال 50بیشتر از 

 100 384 جمع کل

 

 دهنده از نظر میزان درآمد. توزیع فراوانی افراد پاسخ5جدول 

 درصد فراوانی فراوانی میزان درآمد

 9/34 134 میلیون تومان 1زیر 

 3/51 197 میلیون تومان 2-1

 4/9 36 میلیون تومان 3-2

 9/2 11 میلیون تومان 4-3

 6/1 6 میلیون تومان 4بیشتر از 

 100 384 جمع کل

 

 دهنده از نظر محل سکونت. توزیع فراوانی افراد پاسخ6جدول 

 درصد فراوانی فراوانی محل سکونت

 25 96 1منطقه 

 4/16 63 2منطقه 

 4/10 40 3منطقه 

 12 46 4منطقه 

 3/7 28 5منطقه 

 6/3 14 6منطقه 

 9/4 19 7منطقه 

 8/6 26 8منطقه 

 9/2 11 9منطقه 

 1/3 12 10منطقه 

 9/3 15 11منطقه 

 6/3 14 12منطقه 

 100 384 جمع کل
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 ی پرسشنامه:یروایی و پایا. 3.4

ست که  روایی محتوا ازدر این پژوهش  شده ا ستفاده  ستفاده از نظر ا شد خبرگانبا ا شنامه با الفای تایید  س . پایایی پر

های پرسشنامه پیش آزمون گردید و سپس به وسیله داده 30نخست یک نمونه اولیه مشتمل بر  کرونباخ محاسبه شد که 

 حاصل شده ضریب آلفای کرونباخ با استفاده از فرمول زیر محاسبه شد.

(2) 
𝑟𝑎 =

𝑗

𝑗 − 1
(1 −

∑ 𝛿𝑗
2

𝛿2
) 

 

𝑟𝑎ضریب پایایی کل آزمون : 

   𝑗تعداد بخش های آزمون : 

𝛿𝑗از آزمونژ : واریانس نمونه هر سنجش 

𝛿واریانس نمرات کل : 

 است. 7صورت جدول پایایی پرسش های مطرح شده برای اندازه گیری هر متغیر با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به 

 

 . پایایی پرسش های مطرح شده برای اندازه گیری هر متغیر با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 7جدول 

 ضریب آلفای کرونباخمقدار  تعداد سؤاالت متغیر

 0.738 4 شفافیت سبز ادراک شده

 0.775 4 ارزش سبز ادراک شده

 0.783 3 برند-ارتباط خود

 0.765 4 وفاداری به نام تجاری

 0.76 15 مجموع
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 هاها و آزمون فرضیهتجزیه و تحلیل داده -4-4

شون که نتایج آن در ادامه به طور مفصل توضیح داده فرضیه های این پژوهش با استفاده از نرم افزار لیزرل بررسی می

 شده است.

 

 اولآزمون فرضیه  -4-4-1

 : شفافیت سبز ادراک شده با ارزش ادراک شده ی سبز ارتباط مثبت دارد.اولفرضیه      

 خروجی رابطه بین اعتبار برند و ارزش درک شده برند سبز. 8جدول 

 ضریب مسیر مسیر

(β) 

 داریعدد معنی

(t-value) به متغیر از متغیر 

 41/4 61/0 ارزش ادراک شده ی سبز شفافیت سبز ادراک شده

 

( 41/4برابر ) ارزش ادراک شده ی سبزو  شفافیت سبز ادراک شدهداری بین متغیر سطح معنی( 8)مطابق با جدول 

ارزش ادراک و  شفافیت سبز ادراک شدهی این است که ارتباط میان دهنده( است و نشان96/1باشد که بزرگتر از مقدار )می

( است و میزان 61/0دار است. همچنین ضریب مسیر ما بین این دو متغیر برابر )( معنی%95در سطح اطمینان ) شده ی سبز

سوم پژوهش تأیید  دهد. بنابراین فرضیهرا نشان می ارزش ادراک شده ی سبزبر  شفافیت سبز ادراک شدهاثرگذاری متغیر 

 شود. می

 دومآزمون فرضیه  -4-4-2

 ارزش ادراک شده ی سبز بین  شفافیت سبز ادراک شده و وفاداری به برند نقش واسطه دارد.: دومفرضیه      

ترسیم وفاداری به برند و شفافیت سبز ادراک شده ای بین بعنوان واسطه ارزش ادراک شده ی سبزرابطه  (2) در شکل

وفاداری به و شفافیت سبز ادراک شده مستقیم و اثر کل بین متغیرهای و همچنین در جدول زیر اثر مستقیم، غیر شده است

 محاسبه شده است.برند 
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 وفاداری به برندو شفافیت سبز ادراک شده ای بین بعنوان واسطه ارزش ادراک شده ی سبزرابطه  .2شکل 

 

 مستقیم و اثرات کل بین متغیرهای پژوهشاثرات مستقیم، غیر. 9جدول 

 مسیر
 مستقیماثر غیر اثر مستقیم

 به متغیر از متغیر

 091/0 02/0 وفاداری به برند شفافیت سبز ادراک شده

 

 وفاداری به برندبر شفافیت سبز ادراک شده مشخص است، اثر مستقیم متغیر ( 2)و شکل ( 9) طور که از جدول همان

بر وفاداری  شفافیت سبز ادراک شدهمستقیم متغیر معنادار نیست. همچنین اثر غیر %95باشد که در سطح می 02/0برابر با 

مستقیم باشد. الزم به توضیح است که؛ اثر غیر می 091/0به برند با تاثیر متغیر واسطه ارزش ادراک شده ی سبز برابر با 

شفافیت سبز ضرب ضریب مسیر )اثر مستقیم( متغیر بر وفاداری به برند به صورت حاصلشفافیت سبز ادراک شده متغیر 

( به 15/0( و ضریب مسیر ارزش ادراک شده ی سبز بر وفاداری به برند )61/0سبز ) بر ارزش ادراک شده یادراک شده 

( بزرگتر از اثر مستقیم 091/0بر وفاداری به برند )شفافیت سبز ادراک شده مستقیم دست آمده است. با توجه به اینکه اثر غیر

و وفاداری شفافیت سبز ادراک شده رابطه بین ای متغیر ارزش ادراک شده ی سبز بر ( است؛ در نتیجه نقش واسطه02/0آن )

 شود.به برند پذیرفته می

 سومآزمون فرضیه  -4-4-3

 ارتباط مثبت دارد. برند-ارتباط خودارزش ادراک شده ی سبز با : سومفرضیه      

 

شفافیت سبز ادراک 

 شده

ارزش ادراک شده ی 

 سبز

 وفاداری به برند 
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 برند-ارتباط خودارزش ادراک شده ی سبز با رابطه بین . 10جدول 

 ضریب مسیر مسیر

(β) 

 داریعدد معنی

(t-value) به متغیر از متغیر 

 03/3 16/0 برند-ارتباط خود ارزش ادراک شده ی سبز

 

باشد که ( می03/3برابر ) برند-ارتباط خودداری بین متغیر ارزش ادراک شده ی سبز و سطح معنی (10)مطابق با جدول 

در  برند-ارتباط خودی این است که ارتباط میان ارزش ادراک شده ی سبز و دهنده( است و نشان96/1بزرگتر از مقدار )

( است و میزان اثرگذاری متغیر 16/0دار است. همچنین ضریب مسیر ما بین این دو متغیر برابر )( معنی%95سطح اطمینان )

 شود. ش تأیید میدهد. بنابراین فرضیه پنجم پژوهرا نشان می برند-ارتباط خودارزش ادراک شده ی سبز بر 

 چهارمآزمون فرضیه  -4-4-4

ارزش ادراک شده ی سبز با وفاداری به برند ارتباط مستقیم دارد، همچنین با وفاداری به : چهارمفرضیه      

 رابطه غیر مستقیم دارد. برند-ارتباط خودبرند از طریق 

ترسیم شده است وفاداری به برند و ارزش ادراک شده ی سبز بین  ایبعنوان واسطه برند-ارتباط خودرابطه (3)در شکل 

وفاداری به برند و ارزش ادراک شده ی سبز مستقیم و اثر کل بین متغیرهای و همچنین در جدول زیر اثر مستقیم، غیر

 محاسبه شده است.

 

   

 

                                           

 

       

  

 وفاداری به برندو  ارزش ادراک شده ی سبزای بین بعنوان واسطه برند-ارتباط خودرابطه . 3شکل 

 

ارزش ادراک شده ی 

 سبز

 برند-ارتباط خود

 وفاداری به برند 

www.SID.ir

http://www.SId.ir


Archive of SID

 

 

 
scientific conference of recent achievements in Iranian management studies, accounting and economics th 5                16 

 مستقیم و اثرات کل بین متغیرهای پژوهشاثرات مستقیم، غیر. 11جدول 

 مسیر
 مستقیماثر غیر اثر مستقیم

 به متغیر از متغیر

 115/0 02/0 وفاداری به برند ادراک شده ی سبز ارزش

 

 وفاداری به برندبر ارزش ادراک شده ی سبز مشخص است، اثر مستقیم متغیر  (3)و شکل ( 11)طور که از جدول همان

بر وفاداری ارزش ادراک شده ی سبز مستقیم متغیر معنادار نیست. همچنین اثر غیر %95باشد که در سطح می 02/0برابر با 

ارزش مستقیم متغیر باشد. الزم به توضیح است که؛ اثر غیر می 115/0برابر با  برند-ارتباط خودبه برند با تاثیر متغیر واسطه 

ارزش ادراک شده ی سبز بر ضرب ضریب مسیر )اثر مستقیم( متغیر بر وفاداری به برند به صورت حاصل ادراک شده ی سبز

( به دست آمده است. با توجه به اینکه 33/0بر وفاداری به برند ) برند-ارتباط خود( و ضریب مسیر 35/0) برند-ارتباط خود

ارزش ( است؛ درنتیجه 02/0( بزرگتر از اثر مستقیم آن )115/0بر وفاداری به برند )ارزش ادراک شده ی سبز مستقیم اثر غیر

رابطه غیر مستقیم  برند-ارتباط خودندارد،و با وفاداری به برند از طریق  ادراک شده ی سبز با وفاداری به برند ارتباط مستقیم

 دارد.

 بحث و نتیجه گیری . 5

بین شفافیت سبز و نقش آن در ارزش ادراک شده ی سبز  و نقش واسطه ی ارزش در این پژوهش به بررسی ارتباط   

در قالب یک مدل پرداخته شد. ارتباط و وفاداری به برند برند را بر روابط بین شفافیت سبز -ادراک شده ی سبز و ارتباط خود

سودمند  تیمزمربوط به بررسی ارتباط بین اولین فرضیه هر کدام از متغیرها با به صورت یک فرضیه مطرح و بررسی شد. 

دمند سو تیمزداری بین متغیر سطح معنی به طور مثبتی در ارتباط است. سبزبا ارزش ادراک شده ی  ستیز طیمح یبرا

ی این دهنده( است و نشان96/1باشد که بزرگتر از مقدار )( می45/2برابر ) سبزو ارزش ادراک شده ی  ستیز طیمح یبرا

دار ( معنی%95در سطح اطمینان ) سبزو ارزش ادراک شده ی  ستیز طیمح یسودمند برا تیمزیت مزاست که ارتباط میان 

 یسودمند برا تیمزیت مز( است و میزان اثرگذاری متغیر 15/0است. همچنین ضریب مسیر مابین این دو متغیر برابر )

نتایج این فرضیه با  شود. دهد. بنابراین فرضیه اول پژوهش تأیید میرا نشان می سبزبر ارزش ادراک شده ی  ستیز طیمح

تاثیر می  سبزارزش ادراک شده ی بر  ستیز طیمح یسودمند برا تیمزافتند ( که دری2017) دیگراننتایج تحقیقات لین و 

 گذارد، مشابهت دارد.

. شفافیت سبز ادراک شده با ارزش ادراک شده ی سبزاست از ارتباط مثبت بین فرضیه مورد بررسی عبارتست  دومین 

باشد که بزرگتر از مقدار ( می41/4رابر )ب ارزش ادراک شده ی سبزو  شفافیت سبز ادراک شدهداری بین متغیر سطح معنی

در سطح  ارزش ادراک شده ی سبزو  شفافیت سبز ادراک شدهی این است که ارتباط میان دهنده( است و نشان96/1)

( است و میزان اثرگذاری متغیر 61/0دار است. همچنین ضریب مسیر ما بین این دو متغیر برابر )( معنی%95اطمینان )

شود. نتایج این دهد. بنابراین فرضیه سوم پژوهش تأیید میرا نشان می ارزش ادراک شده ی سبزبر  دراک شدهشفافیت سبز ا

تاثیر می ارزش ادراک شده ی سبز بر شفافیت سبز ادراک شده ( که دریافتند 2017) دیگرانفرضیه با نتایج تحقیقات لین و 

 گذارد، مشابهت دارد.
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داری سطح معنی .برند-ارتباط خودارزش ادراک شده ی سبز با ارتباط مثبت بین  فرضیه مورد بررسی عبارتست از سومین

ی دهنده( است و نشان96/1باشد که بزرگتر از مقدار )( می03/3برابر ) برند-ارتباط خودبین متغیر ارزش ادراک شده ی سبز و 

دار است. همچنین ( معنی%95در سطح اطمینان ) برند-ارتباط خودبز و این است که ارتباط میان ارزش ادراک شده ی س

 برند-ارتباط خود( است و میزان اثرگذاری متغیر ارزش ادراک شده ی سبز بر 16/0ضریب مسیر ما بین این دو متغیر برابر )

( که 2017) دیگرانقیقات لین و تایج این فرضیه با نتایج تح شود. دهد. بنابراین فرضیه پنجم پژوهش تأیید میرا نشان می

 تاثیر می گذارد، مشابهت دارد. برند-ارتباط خودبر ارزش ادراک شده ی سبز دریافتند 

ارزش ادراک شده ی سبز با وفاداری به برند ارتباط مستقیم دارد، همچنین با  فرضیه مورد بررسی عبارتست از: چهارمین

وفاداری بر ارزش ادراک شده ی سبز اثر مستقیم متغیر  بطه غیر مستقیم دارد.را برند-ارتباط خودوفاداری به برند از طریق 

بر ارزش ادراک شده ی سبز مستقیم متغیر معنادار نیست. همچنین اثر غیر %95باشد که در سطح می 02/0برابر با  به برند

مستقیم . الزم به توضیح است که؛ اثر غیرباشد می 115/0برابر با  برند-ارتباط خودوفاداری به برند با تاثیر متغیر واسطه 

ارزش ادراک ضرب ضریب مسیر )اثر مستقیم( متغیر بر وفاداری به برند به صورت حاصل ارزش ادراک شده ی سبزمتغیر 

( به دست آمده است. با 33/0بر وفاداری به برند ) برند-ارتباط خود( و ضریب مسیر 35/0) برند-ارتباط خودبر  شده ی سبز

( است؛ 02/0( بزرگتر از اثر مستقیم آن )115/0بر وفاداری به برند )ارزش ادراک شده ی سبز مستقیم به اینکه اثر غیر توجه

 برند-ارتباط خودارزش ادراک شده ی سبز با وفاداری به برند ارتباط مستقیم ندارد، و با وفاداری به برند از طریق درنتیجه 

ارزش ادراک شده ی سبز با ( که دریافتند 2017) دیگرانفرضیه با نتایج تحقیقات لین و نتایج این  رابطه غیر مستقیم دارد.

 ، مشابهت دارد.رابطه غیر مستقیم دارد برند-ارتباط خودوفاداری به برند ارتباط مستقیم ندارد، و با وفاداری به برند از طریق 
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 سواالت
کامالً 

 موافقم
 مخالفم تا حدودی موافقم

کامالً 

 مخالفم

 شفافیت سبز ادراک شده

گازهای گلخانه ای ناشی از فرایندهای  تولید کنترل گیچگون این نام تجاری به وضوح

 .توضیح می دهد می تواند به محیط زیست آسیب برساند را که تولید

     

درک تاثیرات محیطی فرایندهای مورد نیاز برای  تجاری اطالعاتبه طور کلی، این نام 

 را ارائه می نماید.تولید 

     

 فرایندهای تولید را تبط بااین نام تجاری اطالعات مربوط به مسائل زیست محیطی مر

 .ارائه می نماید

     

 سیاست های زیست محیطی و شیوه های این نام تجاری به مشتریان به روش صریح و

 کامل ارائه می شود.

     

 ارزش سبز ادراک شده

      سیاست های زیست محیطی این نام تجاری برای من بسیار ارزشمند است.

      این نام تجاری دوست محیط زیست است.
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دیگر  این نام تجاری دارای مزایای زیست محیطی بیشتری نسبت به نام های تجاری

 است.

     

حساسیت های زیست محیطی بیشتر نسبت به نام های تجاری  این نام تجاری دارای

 دیگر است.

     

 برند-ارتباط خود

      این نام تجاری دقیقا چیزی است که من به آن اعتقاد دارم.

      این نام تجاری با عالیق شخصی من سازگار است.

      من احساس تعلق به این نام تجاری دارم.

 وفاداری به نام تجاری

      من خرید این نام تجاری را به سایر نام های تجاری ترجیح می دهم.

      من دوست دارم که انتخاب این نام تجاری تداوم داشته باشد.

      به طور کلی این نام تجاری اولین انتخاب من خواهد بود.

      من این نام تجاری را به دیگران توصیه خواهم کرد.
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