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هدف اصلی این تحقیق ،بررسی ارزش ویژه برند سبز و محرکهای مؤثر برر آن (کیفیر درک شرده
برند ،اعتبار برند ،تصویر برند سبز و ارزش درک شده برنرد سربز) مریباشرد .روش انجرا تحقیرق،
توصرریفی برروده و از نظررر هرردف ،کرراربردی اسر  .جامعررآ آمرراری ایررن ملاهعررآ را مصرررفکننرردنان
محصوالت اهکترونیکی کممصرف در استان نیالن تشرکی مریدهنرد .حجرم نوونرآ از یریرق ورمرو
کوکران در سلح خلای  5درصد 483 ،نفر محاسبآ نردید .برای جوع آوری داده ها از روش نوونآ-
نیری غیراحتواهی دردسترس استفاده شد .بررای تحلیر دادههرا از مرد سرازی معرادالت سراختاری
توسط نر اوزار هیزر بهره نروتآ شده اس  .یاوتآها نشان مریدهرد کرآ کیفیر درکشرده برنرد برا
تصویر برند سبز و هوچنین با اعتبار برند رابلآ معناداری داشتآ امّا با ارزش درکشرده برنرد سربز
رابلآ معناداری ندارد .اعتبار برند با ارزش درکشده برند سبز و تصویر برند سبز رابلآ معنراداری
داشتآ ،امّا با ارزش ویژه برند سبز رابلآ معناداری ندارد .ارزش درکشده برند سبز و تصویر برنرد
سبز هم هر کدا با ارزش ویژه برنرد سربز رابلرآ معنراداری دارنرد .هوچنرین نترای تحقیرق دربرار
معناداری نقش متغیرهای واسلآای نشان داد کآ هوة نقشهای واسلآای ،بآ غیر از نقرش واسرلآای
اعتبار برند در رابلآ بین کیفی درکشده برند و تصویر برند سبز ،معنی دار میباشند.
واژههای کلیدی :ارزش ویژه برند سبز ،ارزش درکشده برند سبز ،اعتبار برند ،تصویر برند سبز،
کیفی درکشده برند
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مقدمه
در سالها اخیر ،تغییرات آبوهوايی همراه با افزايش
آگااااهیهاااا زيسااات محیطااای ،تصااامیمات خرياااد
مصرفکنندگان را نسبت به محصوالت "سبز" و دوستدار
محاایط زيساات تغییاار داده اساات [ .]1در اياان راسااتا،
محصوالت الكترونیكای باهعناوان يكای از عوامال عماده
آلودگی محیط طبیعای شاناخته مایشاوند کاه باا الزاماات
سختگیرانه قاانونی و تقاضاا ماداوب بارا محصاوالت
دوستدار محیطزيست روبهرو هستند [ .]2بر ايان اساا ،
برخی از صنايع با بهکاارگیر اقاداماتی ،گاابهاا الزب را
جهت کاهش اثرات نهايی که بر محایط زيسات مایتواناد
داشته باشد ،برداشتهاند .از جملاه ايان اقادامات ،بازارياابی
ساابز يااا محاایط زيساات دوسااتانه اساات ،يعناای توسااعه
زيستمحیطی و طبیعی فعالیتها بازاريابی ،با بهکارگیر
نقش مسئولیتپذير زيستمحیطی /اجتمااعی شارکتهاا
بهمنظور توسعه پايدار [ .]3در واقع ،توسعه نیااز باه تولیاد
محصوالت اکولوژيک و فعالیتها تجار سابز ضارور
گرديده و اين امر ،شرکتها را مجبور به تلفیق موضاوعات
زيستمحیطی با تالشها و استراتژ ها بازارياابی نماوده
اساات .از طاارف ديااار ،ط ای سااه دهااه گذشااته ،آگ ااهی
مصرفکنندگان نسبت باه محایط زيسات افازايش يافتاه و
مسئله محیط زيست از يک موضوع حاشیها به يک مسئله
اصلی تبديل شده است .در نتیجه امروزه يكای از مهمتارين
اهداف سازمانها تجار  ،خلاق ياک برناد سابز قاو و
ايجاد و افزايش ارزش ويژه برند سبز است [.]4
مثالً برندها سبز ،برچسبها سبز و تبلیغات محیطی
بهوسیله عرضه اطالعات در مورد ويژگیهاا محصاوالت
سبز محیطی ،احساسات مثبتی در گروهها خاا هادف
بهوجود میآورند و مصرفکنندگان با دانستن اين موضاوع
که يک محصول ،سبز است ،هنااب اساتفاده از آن احساا
بهتر خواهند داشت ،زيرا محصوالت با برندها طبیعی و
برچسب گذار ها صحیح به علت تصوير کلی مثبتی کاه
ايجاااد ماایکننااد ،از نظاار بازاريااابی موفااق هسااتند و
مصرفکنندگان به خريد چنین محصوالتی تمايل پیدا کرده
و در نتیجه ،وفادار به آن برندها افزايش میيابد [.]3
با اهمیّت يافتن بازاريابی و گرايشها سبز شرکتهاا،
خصوصاً نقاش کلیاد آن در موفقیات شارکتهاا ،انجااب
تحقیقاات مختلاب بارا تبیاین رواباط متغیرهاا ساابز و

چهارچوب نظری تحقیق
ارزش ویژه برند سبز

ارزش ويژه برند يكای از مفااهیم اصالی در بازارياابی
اساات [ .]5آکاار 1991( 1ارزش ويااژه برنااد را اياانگونااه
تعريب مایکناد "مجموعاها از پان گاروه دارائایهاا و
تعهدات برند که به اسم يا نماد برند متصل مایشاود ،و باه
ارزش يک محصول يا خدمت برا يک شرکت و يا بارا
مصرف کنندگان آن شرکت ،افزوده يا از آن می کاهد" [.]6
تعاااريب آکاار ( 1991و کلاار3
چاان 2111( 2براسااا
(" ، 1993ارزش ويااژه برنااد ساابز" را "مجموعااها از
داراياایهااا و باادهیهااا برنااد در زمینااه تعهاادات ساابز و
دغدغهها محیطی که به برند ارتباط دارد" تعريب میکند
[ .]2مزيت اصالی ايجااد ارزش وياژه برناد سابز در رشاد
آگاهی محیطی است که میتواند شرکتها را جهت رسیدن
به مزيتها رقابتی از طريق استقرار محصاوالت آنهاا باه
طور متفاوت در بازار ،توانمند سازد [.]3
اين نوع از ارزش ويژه برند ،میتواند نقاش حیااتی در
ايجاد تمايز يک برند سبز نسبت باه رقباا آن ايفاا نماياد.
بهعالوه ،زمانیکه يک شارکت روش بازارياابی سابز را در
اساتراتژ کلاای تجاار خااود ادغاااب ماینمايااد ،در واقااع
ترغیبکننده فرهنگ ابتكاار ادغااب ناارشهاا جدياد در
1. Aker
2. Chen
3. Keller

111

Downloaded from cs.shahed.ac.ir at 6:27 IRDT on Wednesday May 22nd 2019

مطالعااه در اياان زمینااه ،باایش از پاایش ،ضاارور بااه نظاار
مایرساد .تحقیقاات گذشااته باه بررسای تارثیر متغیرهااا
مختلفی (همچون تصوير برند سبز ،رضاايت سابز ،اعتمااد
سبز ،تمايل به برند سبز ،وفادار سابز ،کیفیات در شاده
سبز ،آگاهی برند سبز ،ريساک در شاده سابز بار ارزش
ويژه برند سبز پرداختند ،امّا هیچکداب به بررسی روابط باین
سازهها تحقیق حاضر نپرداختند .در واقع ،پژوهش حاضر
قصد دارد تا عالوه بار بررسای رواباط باین مفااهیم برناد
(کیفیت در شده برند و اعتبار برند و مفااهیم برناد سابز
(تصوير برند سبز ،ارزش در شده برند سبز و ارزش ويژه
برند سبز  ،به بررسی نقش متغیرهاا واساطها از جملاه
اعتبار برند ،ارزش در شده برند سبز و تصوير برناد سابز
در محصوالت الكترونیكی کممصرف بپردازد.

محرکهای مؤثر بر ارزش ویژه برند سبز

محصوالت میباشد .اين مسئله ممكن است به شرکتها در
دستیابی به موفقیت کمک نماوده و منجار باه پیشارفت در
بازارها کامالً جديد گردد [.]2
کیفیت درکشده برند

کیفیت يكی از مهمترين عوامال تعیاینکنناده موفقیات
سازمانها در محیط رقابتی امروزه اسات [ .]7کیفیات در
شده ،قضاوت کلی مصرفکننده در مورد برتار محصاول
يا خدمت است کاه از ترکیاب انتظاارات و برداشاتهاا
مصرفکنندگان به دست مایآياد [ .]8در واقاع ،منظاور از
کیفیت در شده درجه و میزانی است که حاصال ارزياابی
ذهنی مشتريان از محصول است و بهعناوان ادرا مشاتر
از کیفیت کلی يک کاال و يا خدمت تعرياب مایشاود [.]9
زايتهاب کیفیت ادرا شده را قضاوت ذهنی مصرفکننده در
مورد تعالی کلی يا برتر يک محصاول تعرياب مایکناد،
تجارب شخصی محصول ،نیازها منحصر بهفارد و ماوارد
مصرف ،ممكن است قضاوت ذهنی مصرفکننده از کیفیت
را تحاات تاارثیر قاارار دهااد .او همچناین شناسااايی کیفیاات
ادرا شااده را بااهعنااوان يااک جاازا از ارزش برنااد عناوان
میکند .بنابراين کیفیت ادرا شده ،مصرفکننده را تحريک
میکند تا يک برند را به جا برندها ديار انتخااب کناد.
همچنین درجها کاه کیفیات برناد توساط مشاتريان در
میشود باعث میگردد ارزش ويژه برند افزايش يابد [.]11
تحقیقات نشان میدهند که کیفیت برند برتر ايجادکننده
يک وجهه عالی و تصوير مثبت سبز است .تصوير برند سبز
يک زير مجموعه از تصوير برند کلی اسات .از آنجاايیکاه
کیفیت برناد بار تواناايی شارکت در ارائاه برتار کلای و
عملكرد با توجه به اهداف برناماهرياز شاده اشااره دارد،
معقااول اساات کااه زمااانیکااه يااک شاارکت ارائااه دهنااده
محصوالت دوستدار محیطی اسات ،اينكاه ديادگاه کیفیات
موجود در ذهن مشتر دارا ترثیرات مثبات جهات بساط
تصوير برند سبزتر باشاد ،قابال قباول مایباشاد .در زمیناه
بازاريابی سبز ،ويژگیها سابز ياک برناد باا موضاوعات
ارزشی متفااوت جهات ايجااد و پاذيرش مشاتر  ،ادغااب
میگردد .بنابراين اينكه محصوالت سبز تنها قادر به جاذب
موفقیتآمیز توجه مشتر در زماان ادغااب جنباههاا غیار
سبز مالحظات ارزشی مشتر در پیشنهادها خود هستند،
تعجبآور نمیباشد .اشتباه ناديده گرفتن نسبتهاا ارزش
متعارف در بازاريابی سبز میتواند در طای روزهاا اولیاه

اعتبار برند

اعتبار بهطور گساترده باهعناوان باورپاذير اهاداف و
تمااايالت يااک موجودياات مسااتقل در يااک زمااان خااا
تعريب شده است .در اصال اعتباار برناد ،خالصاه تعامال
بلندمدت مشتريان با تارمینکننادگان محصاوالت از لحاا
111

Downloaded from cs.shahed.ac.ir at 6:27 IRDT on Wednesday May 22nd 2019

دوره بازاريابی سبز که در آن مشتريان دارا گرايش باه رد
محصوالت سبز باا توجاه باه کیفیات محصاول ناامرغوب
م ایباشااند ،مشاااهده گااردد .بااا اياان وجااود ،تااالشه اا و
مسئولیتها سازمانها در ايجاد کیفیت برتار محصاوالت
سبز بهطور تدريجی باعث تغییر برداشتها غلاط نسابت
به کاربرد و کیفیت محصوالت سبز شده است .ايان مسارله
باعث میگردد که بعضی از برندها ارائهدهنده ارزش بااالتر
جهت ايجااد ديادگاههاا مثبات قاو در حاوزه کیفیات
محصوالت سبز باشند .]2[ .بنابراين میتوان اينطور بحاث
نمود که کیفیت در شده برند بهعنوان يک روش اکتشافی
جهت ترثیرگذار بر قضاوت مشتر در باب تواناايیهاا
آن بهمنظور تحقق ويژگایهاا دوساتدار محیطای عمال
میکند .در اين باره ،تحقیقات گذشته نشاان مایدهناد کاه
کیفیت محصوالت تولید شده در گذشته بهعنوان شاخصای
از توانايیها شرکتها برا معرفی محصوالت با کیفیات
در آينده بوده است .بنابراين برا خطاوط تولیاد کاه باه
تازگی راهانداز شدند (از جمله در اين موارد محصاوالت
دوستدار محیط زيست داشتن کیفیت سازگار و ياا بهتار
نسبت به برندها محصوالتی که به خوبی توسعه يافتهاناد
باارا حفااو و تقوياات اعتماااد در میااان مصاارفکنناادگان
ضرور است .بهعبارت ساده کیفیت محصول تحات تارثیر
اعتبار در شده برند است [ .]2همچنین نتااي تحقیاق ان
جی و همكارانش ( 2113نشان داد که کیفیات در شاده
برند بطور مثبت با تصوير برند سبز ،ارزش در شده برناد
سبز و اعتبار برند در ارتباط است.
لذا با توجه به مباحث فوق ،سه فرضیه باه شارذ ذيال
طرذ ريز میگردد
فرضیه  1کیفیات در شاده برناد باه طاور مثبات باا
تصوير برند سبز در ارتباط است.
فرضیه  2کیفیت در شده برند به طور مثبت با ارزش
در شده برند سبز در ارتباط است.
فرضیه  3کیفیت در شده برند به طور مثبت با اعتباار
برند در ارتباط است.
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ثبات خدمات برند مایباشاد کاه باه نوباه خاود مفهاومی
عمومیتر ،بلندمدت و خالصه رضايت را شارذ مایدهاد،
بهعبارت ديار اعتبار برند نشاندهنده اعتقاد اسات مبنای
باار میاازان توانااايی و تماياال برنااد در جهاات عماال بااه
وعدههايش [ .]11از نظار اردب و ساواتيت ، 2114( 1اعتباار
برنااد شااامل دو قساامت اصاالی "قاباال اعتماااد بااودن" و
"تخصا " اساات .قاباال اعتماااد بااودن اشاااره بااه تماياال
شرکتها به ارائه آنچه که وعده دادهاند ،داشته و تخصا
به توانايی شرکتها به آنچه وعده دادهاند ،اشاره دارد .ياک
برند با اعتبار قو مكان امنی بارا مشاتريان اسات ،زيارا
منجر به کاهش عدب اطمینان و ريسک در خريد و مصارف
يک محصول برا آنها میگردد [ .]12طباق نظرياه چان و
چانگ ( ، 2112نارشها محیطی ممكن اسات از طرياق
اعتبار برند آن ترثیر بپذيرد و اعتبار برناد نیاز مایتواناد بار
ارزش در شده برناد مشاتر و انتخااب ،تارثیر بااذارد،
مخصوصاً زمانیکاه ارزياابی اطالعاات مارتبط بااال باشاد.
تحقیقات گذشته نشان میدهند که هر چقادر اعتباار برناد
باالتر باشد ،ارزش در شده در اذهان مشتريان نیاز بیشاتر
م ایگااردد [ .]2در زمینااه ارتباااط اعتبااار برنااد بااا ارزش
در شااده برنااد ساابز ،مایتااوان بااه يافتااههااا ان جاای و
همكارانش ( 2113اشاره کرد که نشان دادند که اعتبار کلی
برند بر ارزش در شده سبز ترثیر مثبتی میگذارد.
در حوزه بازاريابی سبز ،شرکتها اغلب با ساه مشاكل
عمده شامل اعتبار پايین ،بدبینی سبز و عدب اطمینان روبارو
هستند [ .]3بنابراين عنوان اين مطلب که تصاوير و ترسایم
دوستدار محیطی شرکتها بهطور گسترده بر ايجااد اعتباار
برند آنها بستای دارد ،عجیب نیست .بهعبارت ديار ،زمانی
که برندها معتبر محصاوالت دوساتدار محایط را ارائاه
میکنند ،اعتبار موجود آنها میتواند ايجادکننده اطمینان بوده
و بنابراين دارا يک ترثیر مثبت در غلباه بار بادبینی سابز
مشتريان میباشند و طراحای تصاوير دوساتدار محیطای را
آسانتر مینمايند [ .]2تحقیقات گذشته نشان میدهناد کاه
اعتبار برناد در متماايز نماودن برنادها شاناخته شاده از
نمونهها مشابه کمتر شناختهشده ،کماککنناده مایباشاد
[ .]12پاپاسولمو و رويتس 2116( 2در مطالعه خود در اين
زمینه نشان دادند که ارزش ويژه برند قو تر بار برنادهايی
غالب میباشد که نشاندهنده اعتباار برناد بیشاتر اسات.

ارزش درک شده برند سبز

خلق ارزش برا مشتر به واساطه اراياه خادمات باا
کیفیاات باعااث ايجاااد تغییرهااا مثباات در نیااات رفتااار
مشتريان میگردد کاه ساودآور و ارزش بیشاتر را ايجااد
خواهد کرد [ .]13زيتامل ( 1988ارزش در شده مشاتر
را بهعنوان ارزيابی جامع مشتر از مطلوبیت يک محصاول
يا خدمت مبتنی بر اين ادرا که چه چیز دريافت و چاه
چیز از دست داده ،تعرياب کارده اسات [ .]14براساا
مفهوبساز پاترسون و اسپرنگ 1997( 3و چان و چاناگ
( ، 2112ارزش در شده برند سبز بهعناوان ارزياابی کلای
مشتريان از سود خال يک محصول ياا خادمات باین آن
چه که در شده و آنچه که ارائاهشاده بار مبناا عالياق
محیطی مشتريان ،انتظارات پايدار و نیازها سابز ،تعرياب
گرديده است [ .]2براسا نتاي تحقیقات صاورت گرفتاه،
امروزه مشتريان براين باور هستند که مصارف محصاوالت
دوستدار محایط زيسات ،ارائاهدهناده مزاياا بیشاتر در
مقايسه با محصوالت متعارف میباشد .بنابراين بسط ارزش
قو و مثبت در شده مشتر در خصو يک برند مهام
بوده چرا که متمايل به تقويت ارزش ويژه برناد بار مبناا

1. Erdem and Swait
2. Papasolomou & Vrontis

3. Patterson and Spreng
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برند معتبرتر دربردارنده هزينه ها ارزيابی پايینتر باوده و
با ريسک در شده کمتر در ارتباط است .بنابراين آنهاا
از طريق بسط ارزششان در ورا جنبهها کاربرد باعث
ارتقا ارزش برند میگردند [.]2
در اين راساتا ان جای و همكااران ( 2113در مطالعاه
خود اظهار داشتهاند که اعتبار برند يک ستون مرکز اسات
که در حول آن يک شرکت میتواند ارزش ويژه برند خاود
را ايجاد و مديريت نماياد .از آنجاايیکاه سااختار جدياد
تصوير برند سبز يک زير مجموعاها از ارزش وياژه برناد
کلی مبتنی بر مصرفکننده است ،لذا ترثیرگاذار از طرياق
اعتبار برند باه روش مشاابه قابال قباول اسات .بار هماین
اسا  ،سه فرضیه ديار به شرذ زير ارائه میگردد
فرضیه  4اعتبار برند به طور مثبت با ارزش در شاده
برند سبز در ارتباط است.
فرضیه  5اعتبار برند به طور مثبت با تصوير برناد سابز
در ارتباط است.
فرضیه  6اعتبار برند به طور مثبت با ارزش وياژه برناد
سبز در ارتباط است.

محرکهای مؤثر بر ارزش ویژه برند سبز

مشتر میشود .عاالوه بار ايان ،قصاد مشاتر از خرياد
محصوالت يا خدمات سبز میتواند در زماان بساط ارزش
در شده مطلوب نسبت به برند/محصول سبز افزايش ياباد
[ .]15بنابراين فرضیه زير را پیشنهاد میشود
فرضیه  7ارزش در شده برند سبز بهطاور مثبات باا
ارزش ويژه برند سبز در ارتباط است.
تصویر برند سبز

تصوير برند ياک مفهاوب مهام و قاديمی در بازارياابی
است [ .]16منظور از تصاوير برناد ادراکاات و احساساات
مصرفکننده در مورد برند مایباشاد کاه توساط تاداعیات
ذهنی ذخیره شده در حافظه ،انعكا مایياباد [ .]17چان
( ، 2111تصوير برند سبز را بهعناوان ياک طیاب کلای از
برداشتها ،مفاهیم و دريافاتهاا نسابت باه ياک برناد در
حافظه مشاتريان تعرياب نماوده اسات کاه باا پايادار و
ناراناایهااا دوسااتدار محیطاای ماارتبط اساات [.]2
شرکتهايی که تالش زياد جهت ارتقاا تصوير برند خود
صورت دادهاند ،نه تنها میتوانند از مشكل اعتارا هاا ياا
مجازات محیطی دور شوند ،بلكه قادر هستند کاه رضاايت
مشتريانشان را نسبت به امیال محیطای ،انتظاارات عینای و
نیازها سبز ،بساط دهناد [ .]15بررسایهاا قبلای بیاان
میکنند که ارتقا تصوير برند بارا افازايش ارزش وياژه
برند ساودمند اسات .ماثالً چان ( 2111در ياک تحقیقای
جديداً اينطور دريافت که تصوير برند سبز دارا ترثیر مثبت
بر ارزش ويژه برند سبز است .ان جی و همكااران (2113
هم نشان دادند که رابطه معنادار بین تصوير برناد سابز و
ارزش ويژه برند سبز وجود دارد .همچنین يافتهها تحقیق
بک و همكاران ( 2115نشان داد که تصوير برند سبز رابطاه
مثبتی باارزش ويژه برند دارد .با توجه به موارد فاوقالاذکر
فرضیه ديار اين مطالعه به صورت زير ارائه میگردد
فرضیه  8تصوير برند سبز به طور مثبت با ارزش وياژه
برند سبز در ارتباط است.
عالوه بر موارد مربوط به روابط مستقیم میاان متغیرهاا،
اين تحقیق به بررسی نقاش واساطها اعتباار برناد ،ارزش
در شااده برنااد و تصااوير برنااد ساابز در میااان متغیرهااا
میپردازد .در اين زمینه میتوان به نتاي تحقیقات ان جی و
همكاران ( 2113اشاره نمود که نشان دادند که اعتبار برناد
نقش واسطها ِ کاملی را بین کیفیت در شده برند و ارزش
در شده برند سبز ايفاا میکناد ،و در رابطا باین کیفیات

مدل مفهومی

روابط فرضیهساز شده باین ساازههاا پاژوهش باه
صورت مدل مفهومی در شكل  ،1که در راستا تحقیقاات
اتن جی و همكاران ( 2113میباشد ،نشان داده شده است.

روش تحقیق
پژوهش حاضر باه لحاا هادف ،کااربرد و از نظار
جمعآور دادهها از نوع پیمايشی می باشد .جامعاه آماار
تحقیاااق را مصااارفکننااادگان محصاااوالت الكترونیكااای
کااممصاارف در اسااتان گاایالن تشااكیل داده اساات .مطااابق
اطالعااات آخاارين سرشاامار نفااو و مسااكن در سااال
 ،1391تعااداد خانوارهااا اسااتان گاایالن  777684نفاار
می باشد .در خصو شیوه نمونهگیر  ،با توجه باه اينكاه
جامعااه از نااوع نامحاادود اساات ،از روش نمونااهگیاار
غیراحتمالی دردستر استفاده شده است.
بدين صورت که شهر رشت بهعنوان مرکز استان گیالن
در نظر گرفته شده و ديار شهرها اين استان به شاهرها
شمالی (بنادر انزلای ،آساتارا و هشاتپر  ،جناوبی (رودباار،
لوشااان و منجیاال  ،شاارقی (الهیجااان ،لنااارود و آسااتانه
اشرفیه و غربی (شفت ،صومعهسرا و فومن تقسیم شادند
و پرسشنامهها در میان مصرفکنندگانی که در فروشااهها
لاااوازب خاااانای ،کاااامپیوتر و ماشاااینهاااا ادار /
نمايندگیها برندها موجود در شهرها انتخاابی اساتان
گیالن حضور داشتند ،توزيع گرديد.
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در شده برند و تصوير برناد سابز ،اعتباار برناد از نقاش
واسطها ِ جزئی برخوردار است .همچنین ارزش در شاده
برند سبز و تصوير برند سبز نقش واسطها ِ کاملی در باین
اعتبار و ارزش ويژه برند سابز ايفااا مایکناد .بار هماین
اسا  ،فرضیهها زير پیشنهاد میشود
فرضیه  9اعتبار برند نقاش واساطها در ارتبااط باین
کیفیت در شده برند و ارزش در شده برند سبز دارد.
فرضیه  11اعتبار برند نقش واساطها در ارتبااط باین
کیفیت در شده برند و تصوير برند سبز دارد.
فرضیه  11ارزش در شده برند سبز نقاش واساطها
در ارتباط بین اعتبار برند و ارزش ويژه برند سبز دارد.
فرضیه 12تصوير برند سبز نقش واساطها در ارتبااط
بین اعتبار برند و ارزش ويژه برند سبز دارد.
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از آنجايی که حجم جامعه آمار اين پژوهش نامحدود
است ،بنابراين از فرمول زيار جهات بارآورد حجام نموناه
استفاده شده است
1
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شده است .ضرايب آلفا کرونبا برا تمامی متغیرهاا در
جاادول  1نشااان داده شااده اساات .در اياان جاادول میاازان
ضاارايب آلفااا کرونبااا محاساابهشااده در تمااامی مااوارد،
بزرگتر از  1/7است که بیانار پاياايی پرسشانامه مایباشاد.
ضمناً جهت بررسی روايیسازه ،از تحلیال عااملی اساتفاده
شد .نتاي تحلیل عاملی نشان دهنده اين بود که بار عااملی
تمامی گويهها باالتر از  1/5بوده و در ساطح خطاا 1/15

n

جهت جمعآور دادهها و سنجش متغیرهاا پاژوهش
از پرسشنامه اساتاندارد اساتفاده شاد .ساواالت پرسشانامه
براسا تحقیقات واشبرن و پلنک ( 2112در زمینه کیفیت
در شده برند ،نیاوول و گلاد اسامیت ( 2111در زمیناه
اعتبار برند ،چن ( 2111در زمینه ارزش ويژه برناد سابز و
تصوير برند سابز ،چان و چاناگ ( 2112در زمیناه ارزش
در شده برند سبز طراحی شده است.
پرسشنامه تحقیق در سه بخش طراحای گردياد .بخاش
اوّل مربوط به سواالت جمعیت شناختی ،بخش دوّب مربوط
به اولويتبند برندها موجود در چهار طبقه (انتخااب 3
برند براسا اولويتشان در يكی از طبقات مورد عالقه و

معنیدار میباشاند .همچناین جهات بررسای نرماال باودن
دادهها از آزماون کولماوگروف-اسامیرنوف اساتفاده شاده
است .چون سطح معنادار آماره ايان آزماون بارا تمااب
متغیرها بزرگتر از  1/15بود ،لذا توزيع دادهها نرماال مای-
باشند ،بر اين اسا  ،جهات تجزياهوتحلیال فرضایههاا از
مدلساز معادالت ساختار توسط نرب افزار لیازرل بهاره
گرفته شده است.
تجزیه و تحلیل دادهها
آزمون برازش مدل مفهومی

بخش سوّب مربوط به سواالت اصالی ( 22پرساش کاه باا
طیب لیكرت 5تايی (از کاامالً ماوافقم تاا کاامالً مخاالفم

در اين بخش ،مدل مفهومی پژوهش در قالاب ديااگراب
مسیر ترسیم و با استفاده از روشها مختلب برازش آن از
طريق نرب افزار لیزرل سنجیده میشود که در شكلها  1و
 2نشان داده شده است.

طبقااهبنااد گرديااد .باارا بررساای رواياای پرسشاانامه از
اظهارنظر صاحبنظران در مورد محتاوا پرسشانامه مانناد
اساتید مديريت بازرگانی و محایطزيسات اساتفاده شاد ،و
برا سنجش پايايی نیز از ضريب آلفاا کرونباا اساتفاده

جدول  .1جدول مقادیر آلفای کرونباخ برای متغیرهای پژوهش
متغیر

تعداد سواالت

آلفای کرونباخ

کیفیت در شده برند

4

1/838

اعتبار برند

6

1/794

تصوير برند سبز

4

1/785

ارزش در شدهبرند سبز

4

1/756

ارزش ويژه برند سبز

4

1/812
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شکل  .1مدل مفهومی تحقیق برگرفته از مطالعه اِن جی و همکاران ()3112

محرکهای مؤثر بر ارزش ویژه برند سبز

براسا مدل نهايی ،به وضوذ ديده میشود که به جاز
رابط باین دو متغیار «کیفیات در شاده برناد» باا «ارزش
در شده برند سبز» و دو متغیر «اعتبار برند» با «ارزش ويژه
برند سبز» ،رابطه بین ساير متغیرهايی کاه در مادل ابتادايی
تحقیق آمده بود مثبت و معنادار است.

بررسی نیکوئی برازش مدل

شکل  .1ضرایب تخمین استاندارد مدل ساختاری پژوهش

شکل  .3اعداد معنیداری مدل ساختاری پژوهش
جدول  .3شاخصهای برازش مدل ساختاری
شاخصها

مقدار مطلوب
نتیجه

CFI

IFI

NFI

RMR

RMSEA

GFI

<1/91

<1/91

<1/91

>1/15

>1/18

<1/91

>3/11

1/95

1/95

1/94

1/142

1/165

1/92

2/646
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در نهايت جهت برازش مدل ساختار نیاز از تعاداد
از شاخ ها نیكوئی برازش استفاده شده اسات .جادول
زير بیانگر مهمترين شاخ ها برازش مایباشاد .نتااي
نشان میدهد کاه مادل مفهاومی پاژوهش جهات تبیاین و
برازش از وضعیت مناسبی برخوردار است.
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جدول  .2نتایج حاصل از ارزیابی مدل ساختاری
مسیر

فرضیه

ارزش در شده برند سبز

1/15

1/25

رد

دوب

اعتبار برند

1/34

3/83

تريید

سوب

تصوير برند سبز

1/16

3/13

تريید

ارزش در شده برند سبز

1/61

4/41

تريید

پنجم

تصوير برند سبز

1/35

3/87

تريید

ششم

ارزش ويژه برند سبز

1/12

1/29

رد

هفتم

ارزش در شده برند سبز

ارزش ويژه برند سبز

1/15

2/45

تريید

هشتم

تصوير برند سبز

ارزش ويژه برند سبز

1/33

6/18

تريید

از متغیر

اول

چهارب

کیفیت در شده برند

اعتبار برند

به متغیر

جدول مشاهده میشود ،اثر مستقیم متغیر کیفیت در شاده
برند بر ارزش در شده برند سبز برابر با  1/15میباشد کاه
در سطح  %95معنادار نیست ( . t =1/25همچنین اثر غیار-
مستقیم متغیر کیفیت در شاده برناد بار ارزش در شاده
برند سبز با ترثیر متغیر واسطها اعتبار برند برابار باا 1/21
میباشد .الزب به توضیح است کاه اثار غیارمساتقیم متغیار
کیفیت در شده برناد بار ارزش در شاده برناد سابز باه
صورت حاصلضرب ضاريب مسایر (اثار مساتقیم متغیار
کیفیت در شده برند بر اعتبار برند ( 1/34و ضريب مسیر
اعتبار برند بر ارزش در شده برند سابز ( 1/61باهدسات
آمده است .با توجه به اينكه اثر غیرمستقیم کیفیت در شده
برند بر ارزش در شده برناد سابز ( 1/217بیشاتر از اثار
مستقیم آن ( 1/15بوده و بر اساا روش باوت اساترا ،
معنیدار است ،در نتیجه نقش واسطها متغیر اعتبار برند بر
رابطه بین کیفیت در شده برناد و ارزش در شاده برناد
سبز پذيرفته میشود .لذا فرضیه نهم پژوهش تريید میشود.
اثر مستقیم متغیر کیفیت در شده برند بر تصوير برناد
سبز برابر با  1/16میباشد که در سطح  %95معناادار اسات
( . t =3/13همچنین اثر غیرمستقیم متغیر کیفیت در شاده
برند بر تصوير برند سبز با ترثیر متغیر واسطها اعتبار برناد
برابر باا  1/119مایباشاد .اثار غیارمساتقیم متغیار کیفیات
در شده برند بر تصوير برند سبز بهصورت حاصلضارب
ضريب مسیر (اثر مستقیم متغیر کیفیت در شده برناد بار
اعتبار برند ( 1/34و ضريب مسیر اعتبار برناد بار تصاوير
برند سبز ( 1/35بهدست آمده است.

آزمون فرضیات تحقیق
برا تجزياهوتحلیال دادههاا از مادلسااز معاادالت
ساختار استفاده شده است .نتاي آزمون دادههاا و آزماون
فرضیات تحقیق در جدول  3نشان داده شده است.
در بررسی رواباط مساتقیم میاان متغیرهاا ،اگار ساطح
معنیدار بین دو متغیر بزرگتر از  1/96باشد ،نشاندهندة
اين است که ارتبااط آن دو متغیار در ساطح اطمیناان %95
معنیدار است در غیر اين صاورت رواباط معناادار نیسات.
همچنین ضريب مسیر مابین متغیرها ،میزان اثرگذار میاان
آنها را نمايان میسازد .در اين زمینه ،جدول  3نشاان مای-
دهد که به جز فرضیه دوّب (رابطاه میاان کیفیات در شاده
برند و ارزش در شده سبز و فرضیه ششام (رابطاه میاان
اعتبار برند و ارزش ويژه برناد سابز  ،سااير فرضایههاا در
سطح خطا  5درصد تريید شدند .به منظور بررسای معنای
دار اثرات متغیرها واساطها از آزماون باوت اساترا
استفاده شد که نتاي آن در جدول  4منعكس گرديده است.
جدول  4نقش میانجیگر متغیرها را بررسی مایکناد.
در بررسی روابط میان متغیرها با وجود نقش متغیر میاانجی
بايستی معنادار اثرات مستقیم و غیرمستقیم مورد بررسای
قرار گیرند .برا سنجش معنادار نقش متغیر واسطه ا از
آزمون بوت اساترا اساتفاده مای شاود .در ايان آزماون،
چنانچه حد باال و پايین فاصله اطمینان تشكیل شده هار دو
مثبت يا هر دو منفی باشند (يعنی نقطه صفر از ايان حادود
عبور نكناد مای تاوان در ساطح اطمیناان ماورد نظار اثار
غیرمستقیم را معنی دار تلقی نمود .هماانطاور کاه در ايان
116

Downloaded from cs.shahed.ac.ir at 6:27 IRDT on Wednesday May 22nd 2019

ضریب مسیر

عدد معنیداری

نتیجه
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جدول  .4اثرات مستقیم ،غیرمستقیم و اثرات کل بین متغیرهای پژوهش
واسطههای آزمونشده

مسیر واسطهها

فرضیه نهم:

نتیجه آزمون بوت استراپ با نمونه 0555

آزمون بوت استراب نشان میدهد که عدد

اثر مستقیم = 1/10

لذا فرض واسطه گری متغیر اعتبرار برنرد
پذیرفته می شود.

1/24 × 1/11 = 1/312
(اثر غیرمستقیم)

آزمون بوت استراب نشان میدهد که عدد

فرضیه دهم:

صفر بین حد پایین و باال قرار میگیرد .لذا

اثر مستقیم = 1/11

فرض واسرطه گرری متغیرر اعتبرار برنرد
پذیرفته نمی شود.

1/24 × 1/20 = 1/111
(اثر غیرمستقیم)

آزمون بوت استراب نشان میدهد که عدد

فرضیه یازدهم:

صفر بین حد پایین و باال قرار نمیگیررد.

اثر مستقیم = 1/13

لذا فرض واسطه گری متغیرر ارزش در
شده برند سبز پذیرفته می شود.

1/10 × 1/11 = 1/111
(اثر غیرمستقیم)

آزمون بوت استراب نشان میدهد که عدد

فرضیه دوازدهم:

صفر بین حد پایین و باال قرار نمیگیررد.

اثر مستقیم = 1/13

لذا فرض واسطه گری متغیر تصویر برنرد
سبز پذیرفته می شود.

1/20 × 1/22 = 1/110
(اثر غیرمستقیم)

ضريب مسیر (اثر مستقیم اعتباار برناد و ارزش در شاده
برند سابز ( 1/61و ضاريب مسایر ارزش در شاده برناد
سبز و ارزش ويژه برند سبز ( 1/15بهدست آمده است .باا
توجه به اينكه اثر غیرمستقیم اعتبار برند و ارزش ويژه برند
سبز ( 1/191بیشتر از اثار مساتقیم آن ( 1/12مایباشاد و
آزمون بوت استرا نیاز معنایدار اسات ،در نتیجاه نقاش
واسطها متغیر ارزش در شده برند سابز بار رابطاه باین
اعتبار برند و ارزش ويژه برند سبز پذيرفته میشود .بنابراين
فرضیه يازدهم پژوهش تريید میشود.
اثر مستقیم متغیر اعتبار برناد و ارزش وياژه برناد سابز
برابر با  1/12مایباشاد کاه در ساطح  %95معناادار نیسات
( . t=1/29همچنین اثار غیارمساتقیم متغیار اعتباار برناد و
ارزش ويژه برند سبز با تاثیر متغیر واسطه تصوير برند سابز

با توجه به اينكه اثر غیرمستقیم کیفیت در شاده برناد
بر تصوير برند سبز ( 1/119کمتر از اثر مستقیم آن (1/16
است و آزمون بوت استرا نیز بیانار وجود نقطه صفر در
حدود باال و پايین فاصله اطمینان است ،لذا نقش واساطها
متغیر اعتبار برند بر رابطاه باین کیفیات در شاده برناد و
تصوير برند سبز پذيرفته نمیشود .بار ايان اساا فرضایه
دهم پژوهش تريید نمیشود.
اثر مستقیم متغیر اعتبار برناد و ارزش وياژه برناد سابز
برابر با  1/12مایباشاد کاه در ساطح  %95معناادار نیسات
( . t=1/29همچنین اثار غیارمساتقیم متغیار اعتباار برناد و
ارزش ويژه برند سبز با ترثیر متغیر واسطه ارزش در شاده
برند سبز برابر با  1/191مایباشاد .اثار غیارمساتقیم متغیار
اعتبار برند و ارزش ويژه برند سبز به صورت حاصلضرب
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برابر با  1/115میباشد .اثر غیرمستقیم متغیر اعتباار برناد و
ارزش ويژه برند سبز به
صورت حاصلضرب ضريب مسیر (اثر مستقیم اعتباار
برند و تصوير برند سابز ( 1/35و ضاريب مسایر تصاوير
برنااد ساابز و ارزش ويااژه برنااد ساابز ( 1/33بااهدساات
آمدهاست .با توجه به اينكه اثر غیارمساتقیم اعتباار برناد و
ارزش ويژه برناد سابز ( 1/115بیشاتر از اثار مساتقیم آن
( 1/12میباشد و آزمون بوت استرا نیز معنایدار اسات،
در نتیجه نقش واسطها متغیر تصوير برند سابز بار رابطاه
بین اعتبار برند و ارزش ويژه برند سبز پذيرفته میشود .لذا
فرضیه دوازدهم پژوهش نیز تريید میگردد.
بحث و نتیجهگیری
با توجه به نتاي و يافتهها مطالعه حاضر به برخای از
نكات ،شباهتها و تفاوتها اين پژوهش با پژوهشها
ديار پرداخته می شود.
در خصو فرضیه اوّل همانطور که نتاي نشان داد
کیفیت در شده برند بهطور مثبت با تصوير برند سابز در
ارتباط است .در نتیجه ،کیفیت در شده برند بهعنوان يكای
از عوامل مهمی است که بر تصمیمگیار مصارفکننادگان
در ترجیح دادن يک برند بر ديار در نظر گرفته میشاود
که افزايش آن نزد آنان میتواند ايجادکننده يک وجهه عالی
و تصوير مثبت سبز گردد .اين نتیجه با نتاي تحقیق اتن جی
و همكاران ( 2113سنخیت دارد .امّا در رابطاه باا فرضایه
دوّب ،نتاي تحقیق حاضار ،عادب رابطاه معناادار را میاان
کیفیت در شده برند با ارزش در شده برند سبز را نشاان
داد که يافتهها اتن جی و همكاران ( 2113همساو اسات.
در خصو فرضه سوّب نتاي نشاان داد کاه کیفیات در
شده برند بهطور مثبت با اعتبار برناد در ارتبااط اسات .در
اياان رابطااه ،تحقیقااات گذشااته نشااان دادنااد کااه کیفیاات
محصااوالت تولیااد شااده قبلاای بااهعنااوان يااک نشااانه از
توانايیها شرکت در ارائه محصوالت با کیفیت آتی عمال
میکند .بنابراين برا خطوط راهانداز شاده جدياد تولیاد
(همانند محصوالت دوستدارمحیطی  ،جهت داشتن کیفیات
بهتر يا منسجم و متناسب با محصاوالت توساعه يافتاه باه-
منظور حفو و تقويت اعتباار در میاان مشاتريان ،ضارور
است .نتیجه اين فرضیه هم با يافتهها اتن جی و همكااران
( 2113همسو است.
نتیجه فرضیهها چهارب نشان داد که اعتبار برند بهطور

1. Papasolomou and Vrontis
2. Baldauf
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مثبت با ارزش در شده برند سبز در ارتباط اسات .يعنای
هر چه يک برند بیشتر به وعدههايی که داده عمل نماياد و
نزد مصرفکنندگان از اعتبار باالتر برخوردار باشاد ،در
مصرفکنندگان نسبت باه ارزشهاا آن برناد را افازايش
میيابد .ايان نتیجاه باا نتااي تحقیاق اتن جای و همكااران
( 2113شباهت دارد .در رابطه با فرضیه پنجم ،نتاي نشاان
داد که اعتبار برند بهطاور مثبات باا تصاوير برناد سابز در
ارتباط است .يعنی هر چه ياک شارکت بار رو اعتباار و
اعتمادساز برند خود نسبت به مشاتريانش بیشاتر تاالش
کند ،در مقابل ،تصور مثبتتر را در ذهن مشتريانش مای-
سازد .اين نتیجه با يافته ها اتن جی و همكاران ( 2113و
چن و چانگ ( 2112سنخیت دارد.
امّا در خصو فرضایه ششام ،نتااي تحقیاق حاضار
نتوانست رابطه معنادار را میان اعتبار برند باا ارزش وياژه
برند سبز بیابد .در حالی کاه ماا انتظاار داشاتیم کاه رابطاه
معنادار میان اعتبار برند با ارزش ويژه برناد سابز وجاود
دارد ،زيرا مطالعات پاپاساولومو و روناتتس 2116( 1نشاان
داده بود که ارزش ويژه برند قو تار ،بار برنادهايی غالاب
میباشد که نشاندهندة اعتبار برند بیشتر هستند .به هار
حال نتیجه اين فرضه ،مطاابق باا نتیجاه مطالعاه اتن جای و
همكاران ( ، 2113میباشد.
نتاي فرضیه هفتم نشان داد کاه ارزش در شاده برناد
سبز بهطور مثبت با ارزش ويژه برند سبز در ارتبااط اسات.
يعناای مشااتريان يااک برنااد ساابز ،هاار چااه بیشااتر بتواننااد
ارزشها سبز ايجاد شده يک برند را بیشتر در نمايناد،
در مقابل تمايل بیشتر به خريد از آن برناد پیادا خواهناد
نمود و وفادار آنان افزايش خواهاد يافات .باوناها کاه
حتی اگر عملكردها زيستمحیطی برندها ديار بخوبی
اين برناد باشاد ،بااز هام تارجیح مایدهناد ايان برناد را
خريدار نمايند.
در اياان رابطااه ،تحقیقااات گذشااته نشااان دادهانااد کااه
مشتريان بر اين باور هستند که مصرف محصوالت دوستدار
محیطی ارائهدهنده مزايا بیشتر در مقايسه با محصوالت
متعارف میباشند .بنابراين بسط ارزش قو و مثبات در -
شده مشتر در باب يک برند مهم بوده چرا که متمايال باه
تقويت ارزش ويژه برند مبتنی بر مشتر اسات .بالاداوف2
( 2113اينطاور عناوان ماینماياد کاه ارزش وياژه برناد

محرکهای مؤثر بر ارزش ویژه برند سبز

ارزيابیها ذهنی و غیرقابل در مشاتريان از ارزش وياژه
در شااده برنااد اساات .بنااابراين قصااد مشااتر از خريااد
محصوالت يا خدمات سبز میتواند در زماان بساط ارزش
در شده مطلوب نسبت به برند /محصول سبز ارتقاا ياباد.
در رابطه با فرضیه هشتم نتاي نشاان داد کاه تصاوير برناد
سبز بهطور مثبت با ارزش ويژه برند سبز در ارتبااط اسات.
يعنی هر چه يک برند سبز بتواند در رابطه باا ويژگایهاا
زيست محیطی بهتر عمل کند و تصوير سبز و مثبتتر را
در اذهان مشتريان ايجاد نمايد ،در مقابل مشاتريان عالقاه و
تمايل بیشتر به خريد اين نوع برناد پیادا خواهناد نماود.
اين نتیجه با نتاي تحقیقاات بٍاک و همكااران ( ، 2115اتن
جی و همكاران ( 2113و چن ( 2111شباهت دارد.
در رابطه با بررسی نقشهاا واساطها  ،فرضایه نهام
نشان داد که اعتبار برند نقش واسطها مناسبی را میان ترثیر
غیرمستقیم کیفیت در شده برند بر ارزش در شاده برناد
سبز ايفاا میکند .اين به اين معنی است که نزدياک شادن
به استاندارها کیفیات و آن کیفیتای کاه مادنظر مشاتريان
است ،میتواند ايجاد اعتبار و اطمینان برا آناان کناد و در
مقابل منجر به افزايش ادرا ارزش از آن چیز که توساط
برند سبز ارائهشده و توسط مصرفکنندگان دريافات شاده
گردد .در اين زمینه ،نتاي تحقیق حاضر با يافتهها اتن جی
و همكاران ( 2113مشابهت دارد.
در رابطه با فرضه دهم ،نتاي نشان داد که کیفیت در -
شده برند از طريق میانجیگر اعتبار برند بر تصاوير برناد
سبز ترثیر ندارد .در حالیکه يافتهها اتن جی و همكااران
( 2113نشان داد کاه تارثیر جزئای (ضاعیفی میاان تارثیر
کیفیت در شاده از طرياق میاانجیگار اعتباار برناد بار
تصوير برند سبز وجاود دارد .ايان مغاايرت مایتواناد باه
ويژگیها جامعه آمار مربوط باشد.
در رابطه با فرضه يازدهم ،نتاي نقاش اساطها ارزش
در شده برند سبز را در بین اعتبار برند و ارزش ويژه برند
سبز تريید کرد .اين به اين معنی است که اگار برناد سابز
بتواند اعتبار خود را نزد مشتريانش افزايش دهد ،در مقابال
آنااان ارزشهااا ساابز آن برنااد بیشااتر در مااینماينااد و
سرانجاب تمايل و عالقه آنان نسابت باه خرياد از آن برناد
افزايش مایياباد .ايان نتیجاه باا نتیجاه تحقیاق اتن جای و
همكاران ( 2113شباهت دارد.
سارانجاب در رابطاه باا فرضایه دوازدهام ،نتااي نقاش
واسطها تصوير برند سبز را در باین اعتباار برناد و ارزش

پیشنهادها
با توجه به يافتهها اين پژوهش ،پیشنهادها زير ارايه
می گردد
 .1پیشاانهاد ماایشااود فعالیاات گسااتردهتاار از جانااب
تولیدکنندگان در جهت ارائاه تضامین در باهکاارگیر
استاندارها کیفیت در تولید ايان قبیال محصاوالت و
توجه به حفو سالمت افراد صورت گیرد ،زيرا میتواند
در ايجاد ارزش بارا مشاتريان و هامچناین از طرياق
ايجاد اعتبار برند ،نتاي چشمگیر داشته باشد.
 .2پیشنهاد میگردد که شرکتها سبز که قصد افازايش
اعتبار برندشان را دارند ،به ايجاد روابط با ديار نهادهاا
و گروهها حفاظت از محیط زيست بپردازند.
 .3شرکتها بايد مديران برند توانمند را تعیین کنند زيرا،
موفقیت يک برند سبز بهنحوه جايااهساز و ماديريت
فرايند افزايش ارزش و تصوير ذهنی مطلوب از طرياق
ايجاد اعتبار و اطمیناان باه آنچاه کاه وعاده دادهاناد و
همچنین توسعه کیفیت برند آن بستای دارد.
 .4به شرکتها پیشنهاد میگاردد کاه بارا افازايش ارزش
ويژه برند سبزشان به تقويت ابعاد ارزش در شده برند
از جملااه مزيااتهااا زيسااتمحیطاای ،کارکردهااا و
عملكردها سبز برندشاان بپردازناد تاا از ايان طرياق
بتوانند عالوه بر اين که مزيت رقابتی بدست مایآورناد
و ايجاد ارزش بیشتر برا مصرفکنندگان مایکنناد،
منجر به وفادار و تعدد در خريد مصرفکنندگان سبز
نسبت به برندشان گردند.
همچنین پیشنهادهايی را بارا محققاین آتای خاواهیم
داشت
 .1به محققان آتی پیشنهاد گاردد کاه بارا تعمایمپاذير
بیشتر نتااي ايان تحقیاق و مادل ،الزب اسات آن را در
محصااوالت صاانايع ديااار خصوص ااً صاانايع غااذايی،
آرايشی و بهداشتی ،صنايع خودرو ساز و غیره ماورد
آزمون قرار دهند.
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ويژه برند سبز تريید کرد .يعنی اگر يک برند سبز نسبت باه
وعدهها خود زيساتمحیطای خاود و مناافع مشاتريانش
بیشتر تعهد داشته باشد و اعتبار برند خود را افزايش دهاد،
مشتريانش تصوير مثبتای از آن برناد در ذهان خاود ثبات
میکنند که اين منجر به عالقه و تمايل بیشتر آنان به خريد
از آن برند خواهد شد.
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 .2پیشنهاد میگردد که به بررسی مقايساها باین برنادها
مورد مطالعه بپردازند.
 .3همچنین به ديار پژوهشهاا پیشانهاد مایشاود کاه باه
بررسی ترثیر ابعاد ارزش وياژه برناد در مادل يوناگ و
روبیكاب ،فلدويک ،بر ارزش ويژه برند سبز بپردازند.
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