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چکيده
زمينه :زمين ،محيط آن يکي از بزرگ ترين موهبتهاي خداوندي به بشر ميباشد .متاسفانه بعد از انقالب صنعتي ،ميزان
استفاده از سوختهاي فسيلي در سرتاسر جهان افزايش يافته ،که نتيجه آن آلودگي محيط زيست ميباشد در نتيجه مسايل
زيست محيطي را به خود اختصاص داد.
هدف :شناسايي تاثيرشهرت سازماني بر بازاريابي سبز از ديدگاه بانوان مصرف کننده ارگانيک.
روشها :روش تحقيق بر اساس هدف کاربردي ،بر اساس گرداوري دادهها توصيفي-پيمايشي است .جامعه آماري ،شامل
کليه بانوان مصرف کنندگان محصوالت ارگانيک در غرب شهر تهران ميباشند که با استفاده از فرمول نمونه گيري کوکران
و روش نمونه گيري تصادفي ساده تعداد  385نفر به عنوان نمونه آماري انتخاب شدند .روش گرداوري دادهها کتابخانه
اي و ميداني بود .براي تحليل دادهها از نرم افزارهاي  SPSSو  LISRELاستفاده شد .ابزارگرداوري دادهها براي شهرت
سازماني ،پرسشنامه يانگ ،براي بازاريابي سبز ،پرسشنامه رعنايي کردشولي و بوزنجاني استفاده شد.
يافتهها :نتايج نشان داد شاخصهاي شهرت سازماني (قابليت اعتبار و اعتماد ،خوشنامي ،تخصص ،مسئوليت سازماني،
مديريت سازماني و عملکرد مالي) داراي اثرگذاري معناداري بر بازاريابي سبز است.
نتيجه گيري :فرضيه اصلي پژوهش دال بر اثرگذاري شهرت سازماني بر بازاريابي سبز ،پذيرفته شد .با توجه به نتايج
مي توان گفت کليه بانوان مصرف کننده بر اين عقيده اند که سازمانهايي که نسبت به محيط پاسخگو بوده و توليدات يا
خدمات آنها شامل گارانتي باشند ،فعاليتهاي بازاريابي سبز باالتري را نشان ميدهند.
کليد واژه :شهرت سازماني ،شهرت ،بازاريابي سبز
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مقدمه
در عصر پيوند دانش و اطالعات با دانايي و دارايي؛ رقابت و چالش براي ماندگاري به امري كامالً جدي تبديل
شده است و سازمانهاي ناكام به سرعت حذف ميشوند .در چنين شرايطي ،بهينه سازي تصوير ذهني يا اعتبار
سازمان ،از ضروري ترين ابزار براي پيشبرد برنامهها به شمار ميرود؛ زيرا قدرت رفع چالش-هاي خارجي را از درون
خود سازمان ايجاد ميكند .منظور از بهينه سازي ،تغيير جهت و يا افزايش سرعت پيشرفت خود انگاره ،از حد منفي به
حد مثبت است .براي اين منظور ،مديران سازمانها عالوه بر درك اهميت و تأثير تصوير ذهني بر عملكرد كاركنان،
تصميمات و اقدامات الزم براي كنترل و حذف عوامل منفي و گسترش عوامل مثبت را به عمل آورند .بنابراين ،بهينه
سازي تصوير ذهني سازمانيهاي سازمان را به كلي متحول ميسازد .روندهايي از قبيل جهاني سازي ،فشار بر روي
شركتها براي ادغام ،قانون زدايي ،خصوصي سازي و افزايش سرعت چرخه عمر محصول ،چشم انداز شركتها را
بر روي مفاهيم جديدي مانند شهرت ،معطوف كرده است (ها و همکاران)2009،1در ابتدا واژه شهرت محدود به
برند ،هويت شرکتي ،تصوير سازمان و ديگر عناصر طراحي بصري بود ،اما به تدريج ارتباطات و همه شکلهاي
رفتار که با مواجه با محيط بيروني است را نيز در بر گرفت (فامبران و همکاران )2003 ، 2شهرت عبارت است يک
سيستم جمعي از اعتقادات ذهني اعضاي يک گروه اجتماعي (بروملي .)2009 ،3نشانگر آنچه که در ذهن جامعه
چندگانه درباره رفتارهاي گذشته سازمان و ويژگيهاي مرتبط وجود دارد (جرانيک و همکاران .)2002،4مروري بر
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ادبيات شهرت ،نشان ميدهد که شهرت سازماني سه جزء اساسي دارد که بدون وجود آنها نمي توان گفت شهرت
وجود دارد-1 :تشخيص نام ،يعني يک سازمان زماني شهرت دارد که عامه مردم درباره آن فکر کنند .مفاهيم مربوط
به شهرت ،از طريق قابليت مشاهده ،تشخيص و آگاهي عمومي به سادگي فهميده ميشوند((ويتن - 2 .)1997 ،5
احساس کلي از بنگاه ،نيزمفهوم تداعي کنندههاي شرکت است و به عنوان شناخت احساسها در نظر گرفته شد-3.
مجموعه اي از تداعي کنندههاي شرکت ،به عنوان موضوعات شناختي (بدون ارزيابي تأثيرگذار) ،که در رابطه با
بنگاه است ،در نظرگرفته ميشود( .حقيقي کفاش و همکاران .)1393 ،نجم روشن و همكارانش (  ) 1390در
پژوهشي خود به شناسايي عوامل موثر بر حسن شهرت شرکتهاي لوازم خانگي پرداختند .به نظر آنان يكي از
ويژگيهاي مهم محصوالت و خدمات كه از گذشتههاي بسيار دور ،چه در عرصههاي فردي ،چه اجتماعي و چه در
كسب و كار باعث سرآمدي نسبت به ديگران بوده ،حُسن شهرت است .هدف از انجام اين پژوهش ،معرفي حسن
شهرت و مزاياي رقابتي آن در عرصه كسب و كار و رتبه بندي عوامل مؤثر بر حُسن شهرت در صنعت لوازم
خانگي ايران است .در نتايج به دست آمده از اين تحقيق ،تفاوتها و مشتركات عوامل مؤثر بر شهرت از دو ديدگاه
مديران و مشتريان مشخص شده است .همچنين ،براي اين عوامل ،سه دسته به ترتيب اولويت مشخص شده است
تا مديران بتوانند با استفاده از آنها ،به ارتقاي شهرت شركت خود بپردازند.همچنين فامبران و همکاران ()2003
ديدگاه خود را در مورد شهرت سازماني ارايه دادند آنها در ابتداي بحث شـان در مـورد مـروري بـر شـهرت
سـازماني بيان کردهاند که شهرت سازماني به خاطر مشکل تعريف ،به يک مفهوم علي البـدل تبـديل شـده است که
جاي مفهوم ديگري نشسته است .وي شش تعريف متفاوت که با توجه به تأکيدشان بر روي شهرت همگرا شده
بودند را معرفي کردند-1.تئوري بازي :شهرت يک بازيگر ،درکي است که ديگران از ارزشهاي بازيگر دارند-2.
تئوري عالمت دهي :مديران ميتوانند از شهرت سازماني استفاده استراتژيک کرده و جذابيت هايشان را به مشتريان
شان نشان دهند-3.بازار نيروي انساني و سرمايه :شرکتها شهرت نمايندگان شان در مورد درستي و اعتبار شرکت
را به سرمايه گذاران ،قانون گذاران و ديگر جوامع کرايه ميدهند-4.نگرش استراتژيک :استراتژيستها توجه را به
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سمت مزاياي رقابتي کسب شهرت مطلوب جلب ميکنند-5.نگرش سازماني :شهرت سازماني ريشه در احساس
تجربه کارکنان دارد؛ يعني هويت و فرهنگ سازمان شيوههاي تجاري يک شرکت را به خوبي انواع ارتباطاتي که
مديران با ذينفعان کليدي ايجاد ميکنند ،شکل ميدهد-6.ديدگاه جامعه شناسي :رتبه بندي شهرت ،ساختارهاي
اجتماعي هستند که از طريق روابطي که يک شرکت با ذينفعان در يک محيط نهادي اشتراکي دارد ،به وجود
ميآيد-7.نگرش حسابداري :داراييهاي ناملموس ،شهرت زيادتري را در جامعه به وجود ميآورد؛ شهرت به عنوان
دارايي ناملموس بايستي در استانداردهاي گزارشگري مالي گنجانده شود-8.نگرش بازاريابي :شهرت اغلب به عنوان
تصويري از نام تجاري نامگذاري ميشود .تمرکز و سرمايه گذاري بر نام تجاري نيازمند خلق يک نام تجاري
آشناست که منحصربه فرد بودن ،قوي بودن و مطلوبيت را در خود داشته باشد( .طالقاني و همکاران.)1391 ،
از طرفي امروزه بازاريابي سبز بيشتر به عنوان يک مفهوم عمومي مطرح ميشود .اين مفهوم در سال  1980در
اروپا

هنگامي که توليدهاي مختلف به عنوان آسيب رسان به جو زمين بودند مطرح شد .عباراتي شبيه آزادسازي

فسفات ،قابليت بازيافت ،قابليت تعويض ،دوستانه رفتار کرد با اليه ازون اغلب و دوستار محيط زيست ،اغلب
چيزهايي هستند که بيشتر مشتريان مرتبط با بازاريابي سبز ميدانند .اين اصالحات تقاضايي براي بازاريابي سبز
هستند و بازاريابي سبز يک مفهوم گسترده است که ميتوان در کاالهاي مصرفي ،کاالهاي صنعتي و حتي خدمات به
کار برد .بنابراين بازاريابي سبز به عنوان يک طيف گسترده از فعاليتها شامل اصالح کاال ،تغيير در فرآيند توليد،
پي بردن به ارتباط بررسي فعاليتهاي بازاريابي سبز با شهرت سازماني انجام داد .نمونه آماري پژوهش شامل 526
نفر از رانندگان خودرو در بخشهاي مختلف کشور ترکيه پرداختند .نتايج به دست آمده در اين پژوهش نشان داد
 87درصد از پاسخ دهندگان ارتباط بين فعاليتهاي بازاريابي سبز و شهرت سازماني را تاييد کردند .اما ارتباط
مستقيمي بين فعاليتهاي بازاريابي سبز و تمايل به خريد مشاهده نشد .الهرش و ابوروب ،)2015( 7در پژوهشي به
بررسي تاثير کاربرد معيارهاي بازاريابي سبز بر عملکرد بازاريابي پرداختند .نتايج به دست آمده در پژوهش آنها نشان
داد ارتباط قوي بين هر يک از معيارهاي بازاريابي سبز و شاخصهاي عملکرد بازاريابي شرکتها (رضايت مشتري
و شهرت سازماني) وجود دارد .هم چنين ،نتايج به دست آمده همبستگي ضعيفي بين هر يک از معيارهاي بازاريابي
سبز و شاخصهاي عملکرد بازاريابي شرکتها (سوددهي) وجود دارد .ساليل ست و همکاران ،)2014( 8در تحقيقي
بازاريابي سبز – حل هدف دوگانه ي بازاريابي و مسئوليت اجتماعي شرکت را مورد بررسي قرار دادند.آنها به اين
نتايج رسيدند که بازاريابي سبز به عنوان پلي ميان مصرف کنندگان محيط و شرکت عمل ميکند .سازمانهاي تجاري
با تالش براي تطابق خود با نظريه ي مباشرت محيطي جامع ،به دنبال پاسخ به انتظارات اجتماعي مصرف کنندگان
ميباشند .هدف اين مقاله ي مفهومي تأکيد بر روشي است که در آن بازاريابي سبز به عنوان ابزاري مهم و حياتي
براي برآورده سازي مسئوليت اجتماعي و مداخالت بازاريابي در همان زمان تلقي ميگردد .هنگامي که شرکتها به
دنبال روشهاي نوآورانه براي برآورده سازي تعهدات اجتماعي خود هستند ،مفهوم بازاريابي سبز نه تنها به عنوان
يک مزيت رقابتي بلکه به دليل ايجاد برند ،اهميت دارد.شاوو اينگ وو و همکاران  ،)2014(9در تحقيقي اثر
استراتژي بازاريابي سبز بر عملکرد سبز را در تايوان مورد بررسي قرار دادند .بسياري از سازمانها به دنبال تقويت
اثربخشي مديريت کيفيت خود از طريق اجراي استراتژيهاي بازاريابي هستند .هدف اين تحقيق بررسي اثر
استراتژيهاي بازاريابي سبز بر عملکرد شرکت است 1282 .مزرعه ي ارگانيک نمونه ي تحقيق بود 288 .پرسش
نامه ي معتبر به دست آمده از مدل سازي معادله ي ساختاري براي بررسي جهت و قدرت رابطه ي ميان ابعاد
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تغييرات در بسته بندي ،همچنين اصالح تبليغات است (موسوي و همکاران .)1392 ،باتي ،)2016( 6مطالعه براي

 / 238صديقه طوطيان اصفهاني ـ شهرزاد طياران ـ نفيسه مال صالحي

متعدد استفاده شد.نتايج نشان ميدهد که مزرعههاي ارگانيک قادرند ،تصوير شرکتي خود را با استفاده از
استراتژيهاي بازاريابي سبز تقويت نمايند ،در نتيجه عملکرد تجاري آنها افزايش مييابد .بانيت و همکاران 10
( ،)2010در تحقيقي بازاريابي سبز و توسعه ي مسئوليت اجتماعي شرکت در بين بانوان را مورد بررسي قرار دادند.
تفسير نتايج تحقيقات کمي نشان ميدهد که بازاريابي براي مصرف کنندگان زن ،براي کاالهاي خوراکي دوستدار
طبيعت اولويت بيشتري دارد .الزم به ذکر است که اگرچه مصرف کنندگان زن براي کاالهاي خوراکي دوستدار
طبيعت پول بيشتري براي محصوالت دوستدار طبيعت ميپردازند ،اما به قيمت حساس هستند و معتقد ميباشند که
کيفيت محصوالت دوستدار طبيعت بايد باالتر باشد و به حفاظت از محيط اولويت بيشتر ميدهند .اعتبار محصوالت
دوستدار طبيعت به شهرت برند محصول ،امنيت و مالحظات محيطي مرتبط است .امنيت محصول دوستدار طبيعت
و توصيههاي مربوط به پيشنهاد کاال به ديگران براي افزايش اعتبار محصول مهم است .روابط عمومي ،مهمترين
عامل و ابزار ارتقاء است .اين تحقيق تجربي و نظري بر لزوم تحقيقات بازاريابي سبز و نياز به شناسايي اولويتهاي
آن و مشموليت آن در توسعه ي مفهوم مسئوليت اجتماعي تأکيد دارد.پژوهشگران معتقدنداز آنجايي که بانوان قشر
گسترده اي از مصرف کنندگان را شامل ميشوند برنامههاي بازاريابي سبز براي آنها ضايعات مواد را کاهش دهد.با
توجه به ديدگاه هزينه اي ،برنامههاي بازاريابي سبز ،ممکن است هزينههاي کمتري را با توجه به حداقل رساندن
ضايعات مواد ،استفاده از تکنولوژي ناکارآمدو بازگشت سرمايه شرکت هارا به همراه داشته باشد ،شرکتهايي که
داراي برنامههاي بازاريابي سبز هستند ،ممکن است از روابط بسط يافته با دولت و مقررات (تنظيم کننده ها) لذت
سال هشتم /ويژه نامه 1396

ببرند ،که ممکن است کاهش هزينههاي چون مخارج پيروي از مقررات محيطي را برداشته باشد .هم چنين،
برنامههاي بازاريابي سبز ،ممکن است به بازدههاي باالتر منجر گردد .همچنين برنامههاي بازاريابي سبز ،عملکرد
بازار محصول را بسط ميدهد ،که افزايش واحدهاي فروش را به همراه دارد .برنامههاي بازاريابي سبز ممکن است
به شرکتها امکان ايجاد قيمتهاي باالتر را مشتريان ،بدون کاهش تقاضا ،فراهم نمايد که به نوبه خود ميتواند به
درآمد فروشهاي باالتر منجر گردد (سلطاني .)1394 ،در اين ميان ،هر شرکت ميتوانند نگاهي متفاوت به بازاريابي
سبز داشته باشد .بنابراين ،بررسي بازاريابي سبز و عوامل اثرگذار بر آن به خصوص از ديدگاه بانوان که مصرف
کنندگان بزرگي از جامعه را تشکيل ميدهندو اين مصرف کنند گان سبز در مورد محيط طبيعي نگرانند و خريد و
رفتارهاي مصرفي شان را به منظور حمايت از محيط از طريق خريد محصوالتي که از نظر محيطي سالم اند اصالح
ميکنند،مي تواند ديدگاه مناسبي را براي مديران شرکتها و سازمانهاي درگير در اين مباحث و هم چنين ،افراد و
گروههاي ذيتفع را فراهم آورد .در اين بين شهرت سازماني ميتواند از عواملي باشد که تاثير مستقيمي بر بازاريابي
سبز بگذارد.باتوجه به موارد ذکر شده محقق در اين تحقيق به دنبال پاسخ اين سوال است که آيا شهرت سازماني بر
بازاريابي سبز از ديدگاه بانوان مصرف کننده محصوالت ارگانيک تاثير دارد؟ آيا قابليت اعتماد و اعتبار بر بازاريابي
سبز از ديدگاه بانوان مصرف کننده محصوالت ارگانيک تاثير دارد ؟آيا خوشنامي بر بازاريابي سبز از ديدگاه بانوان
مصرف کننده محصوالت ارگانيک تاثير دارد ؟آيا تخصص بر بازاريابي سبز از ديدگاه بانوان مصرف کننده
محصوالت ارگانيک تاثير دارد ؟آيا مسئوليت سازماني بر بازاريابي سبز از ديدگاه بانوان مصرف کننده محصوالت
ارگانيک تاثير دارد ؟آيا مديريت سازماني بر بازاريابي سبز از ديدگاه بانوان مصرف کننده محصوالت ارگانيک تاثير
دارد ؟آيا عملکرد مالي بر بازاريابي سبز از ديدگاه بانوان مصرف کننده محصوالت ارگانيک تاثير دارد ؟
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به منظور بررسي فرضيههاي پژوهش از مدل ارايه شده درنمودار  1استفاده شده است .اين مدل براساس مدل
شهر سازماني يانگ و بازاريابي سبز کردشولي و بوزنجاني( )1391ميباشد که در آن به بررسي اثر شهرت سازماني
بر بازاريابي سبز پرداخته شده است.

قابلیت اعتبار و
اعتماد
خوشنامي

تخصص
شهرت سازماني

بازاريابي سبز

مسئولیت سازماني

مديريت سازماني

نمودار :1مدل مفهومي تحقيق
روش شناسي تحقيق
محققين اين تحقيق را با هدف تعيين تاثير شهرت سازماني بر بازاريابي سبز از ديدگاه بانوان مصرف کننده
محصوالت ارگانيک انجام دادندروش پژوهش بر اساس گردآوري دادهها توصيفي ،از نوع پيمايشي به شمار ميآيد.
از بين روشهاي تحقيق پيمايشي (مقطعي ،طولي و دلفي) ،به دليل اينكه گردآوري دادهها درباره متغيرها ،يك بار و
در يك مقطع زماني خاص صورت خواهد گرفت ،بنابراين به لحاظ زماني ،رويكرد مطالعه حاضر از نوعِ
پژوهشهاي تك -مقطعي ميباشد و از بعد نوع ارتباط بين متغيرها مطالعات به شيوه ي تطبيقي است.از نظر هدف
نيز کاربردي است.جامعه آماري پژوهش را کليه بانوان مصرف کنندگان محصوالت ارگانيک در غرب شهر تهران
تشکيل ميدهند .عالوه بر اين ،براي محاسبه حجم نمونه نيز از فرمول كوكران استفاده شده است بنابراين ،نمونه
آماري شامل  385نفر ميباشد .ضمن اينکه ،روش نمونه گيري پژوهش به صورت تصادفي ساده ميباشد .در اين
پژوهش براي جمع آوري دادهها ي مورد نياز ،ابتدا از روش کتابخانه اي و مطالعات اسنادي استفاده شده که بر اين
اساس ،مباني نظري و ادبيات پژوهش از کتب و مجالت تخصصي التين و فارسي گردآوري ميگردد .هم چنين،
روش ميداني استفاده شد .سپس دادههاي الزم براي آزمون فرضيههاي تحقيق از طريق ابزار پرسشنامه جمع آوري
ميشود .پرسشنامههاي پژوهش نيز شامل پرسشنامه يانگ براي شهرت سازماني و رعنايي کردشولي و بوزنجاني
( )1391براي بازاريابي سبز ميباشد .پرسشنامههاي مورد استفاده در اين پژوهش به دليل اينکه استاندارد ميباشند،
بنابراين ،از روايي الزم برخوردار ميباشند .اما در مورد پايايي يا قابليت اعتماد آن در اين پژوهش از روش اندازه
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گيري آلفاي کرونباخ استفاده شده است .که مقدار به دست آمده براي ضريب آلفاي کرونباخ باالتر از  0/7ميباشد،
پس ميتوان گفت از آزمون پايايي قابل قبولي برخوردار ميباشد .نتايج به دست آمده براي اين آزمون به صورت
زير ميباشد:
جدول  :1آلفاي كرونباخ براي هر يك از متغيرها
رديف

ضريب پايايي

شاخص

1

قابليت اعتبار و اعتماد

0.827

2

خوش نامي

0.859

3

تخصص

0.757

4

مسئوليت سازماني

0.938

5

مديريت سازماني

0.713

6

عملکرد مالي

0.861

تحليل يافته ها
در هر پژوهش با در نظر گرفتن سطوح تحليل متغيرها از تحليل آماري مناسب استفاده شد .روشهاي تحليل
آماري به دو قسمت عمده آمارتوصيفي و استنباطي تقسيم شد - :روش تحليل آماري توصيفي :براي تحليل سواالت
سال هشتم /ويژه نامه 1396

مربوط به جمعيت شناختي تحقيق با استفاده از آمار توصيفي سعي شده است تا برخي از ويژگيهاي نمونه آماري به
صورت توصيفي و با جداول و نمودار با كمك نرم افزار  EXCELو  SPSS23و  Lisrelارائه شد.که عبارتند از:بر
اساس يافتههاي توزيع وضعيت تاهل مشتريان ،ميزان  65.9درصد از مشتريان مورد مطالعه متاهل و  34.1درصد
آنان نيز مجرد بوده اند .توزيع سطح تحصيالت مشتريانميزان  12.9درصد از مشتريان داراي مدرک تحصيلي ديپلم،
 55.8درصد کارشناسي و  31.3درصد نيز داراي مدرک تحصيلي کارشناسي ارشد بوده اند .در بخش آمار استنباطي
ابتدا آزمون نرمال بودن انجام شد.به منظور آزمون نرمال از آزمون کلموگروف-اسميرنوف استفاده شده که نتايج آن
به شرح جدول ( )2بوده است.
جدول  :2نتايج آزمون کلموگروف-اسميرنوف
متغير

آماره آزمون

K-S

سطح معناداري

قابليت اعتماد و اعتبار

1.053

.417

خوشنامي

1.425

.313

تخصص

1.390

.342

مسئوليت پذيري سازماني

1.524

.119

مديريت سازماني

2.773

.092

عملکرد مالي

1.513

.120

محصوالت سبز

1.493

.232

تبليغ سبز

2.921

.076

قيمت سبز

3.014

.060

توزيع سبز

1.930

.101
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باتوجه به سطح معناداري بدست آمده از اين آزمون در جدول ( )2مشاهده ميشود که مقادير احتمال معناداري،
بزرگتر از خطاي نوع اول  0/05برآورد شده اند که نشان از تاييد فرض صفر در اين آزمون دارد .از آنجا که فرض
صفر اين آزمون مبتني بر نرمال بودن توزيع تجربي نمرات است ،ميتوان پذيرفت که توزيع نمرات هريک از
متغيرهاي تحقيق در سطح خطاي  0/05نرمال بوده است.از طرفي پيش از انجام آزمون فرضيههاي تحقيق ،از آنجا
که هريک از متغيرهاي تحقيق به عنوان يک عامل مکنون از بين سنجههاي مربوطه در پرسشنامه استخراج و
محاسبه ميگردند ،تعيين کفايت حجم نمونه به منظور استخراج اين عوامل مکنون از پرسشنامه و همچنين هماني
نبودن ماتريس کواريانس مشاهدات الزامي است .از اين روبه منظور آزمون موارد مذکور از شاخص  KMOو آزمون
بارتلت استفاده شده است که نتايج آن به تفکيک متغيرها در جدول ( )3ارائه شده است.
جدول  :3نتايج آزمون  KMOو بارتلت
شاخص

متغير

KMO

قابليت اعتماد و اعتبار

.955

2.421E3

.000

خوشنامي
تخصص
مسئوليت پذيري سازماني
مديريت سازماني

.919

1.573E3

.000

.961

2.413E3

.000

.936

2.057E3

.000

.830

736.762

.000

.869

838.705

.000

.882

1.202E3

.000

.748

646.645

.000

.700

312.531

.000

.890

1.263E3

.000

عملکرد مالي
محصوالت سبز
تبليغ سبز
قيمت سبز
توزيع سبز

باتوجه به مقادير شاخص  KMOکه براي هريک از متغيرهاي تحقيق بزرگتر از مقدار تجربي  0/6بدست آمده
اند ،ميتوان نتي جه گرفت که تعداد نمونههاي تحقيق از کفايت الزم جهت استخراج عوامل مکنون از پرسشنامهها و
انجام تحليل عاملي برخوردارند .همچنين سطوح معناداري آزمون بارتلت نيز کوچکتر از خطاي  0/05بدست آمده
که نشان از تاييد قابليت استخراج عوامل مکنون از سنجههاي پرسشنامه دارد .لذا ميتوان پذيرفت که ماتريس
کواريانس بين هريک از شاخصهاي پرسشنامه ،هماني نبوده و ارتباطات دروني بين سنجههاي پرسشنامه وجود
داشته است .از اين رو انجام تحليل عاملي براي هريک از متغيرهاي تحقيق بالمانع بوده است.آزمون مدل تحقيق در
بين زنان بر اساس نمودار  1نشان داده شده است.

نمودار  :1برآورد ضرايب مدل تحقيق در گروه زنان
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باتوجه به ضرايب تاثير بدست آمده از مدل فوق ،مشاهده ميشود که اندازه اثر قابليت اعتبار و اعتماد بر روي
بازاريابي سبز برابر با  0/57بدست آمده است .سطح اثر خوشنامي بر روي بازاريابي سبز برابر با  0/54و اندازه اثر
تخصص و مسئوليت پذيري نيز به ترتيب برابر با  0/52و  0/57بدست آمده است .همچنين تاثير مديريت سازماني
بر روي بازاريابي سبز برابر با  0/37و عملکرد مالي نيز برابر با  0/44برآورد شده است .نتايج برآورد استاندارد شده
مدل تحقيق را در اين گروه نشان ميدهد.نمودار( )2حالت معناداري اثرات را نشان ميدهد.

نمودار  :2برآورد آمارههاي آزمون معناداري مدل تحقيق در گروه زنان
سال هشتم /ويژه نامه 1396

با توجه به آمارههاي آزمون معناداري بدست آمده از نمودار( )2مشاهده ميشود که آماره آزمون اثر هريک از
عوامل قابليت اعتماد و اعتبار ،خوشنامي ،تخصص ،مسئوليت پذيري سازماني ،مديريت سازماني و عملکرد مالي بر
روي بازاريابي سبز بزرگتر از مقدار بحراني  1/96بوده و نشان از معناداري اثرات مذکور در مدل تحقيق دارند.
جدول ( )-4جزئيات برازش مدل را در گروه زنان نشان ميدهد.
جدول  :4جزئيات برازش مدل تحقيق در گروه زنان
ضريب تاثير

آماره آزمون

مقدار بحراني

نتيجه

متغير مستقل
قابليت اعتماد و اعتباراعتبار

0/57

9/99

1/96

معنادار

خوشنامي

0/54

9/78

1/96

معنادار

0/52

9/52

1/96

معنادار

0/57

9/62

1/96

معنادار

مديريت سازماني

0/37

7/65

1/96

معنادار

عملکرد مالي

0/44

8/05

1/96

معنادار

تخصص
مسئوليت پذيري سازماني

متغير وابسته

بازاريابي سبز

شاخصهاي نيکويي برازش مدل
آماره کاي -مربع7/56 :
شاخصهاي نيکويي برازش

= 0/96

= 0/99
AGFI

= 0/000

GFI

=1

RMSEA

]P[RMSEA<0.05

معناداري مدل0/99439 :

فرضيه اول :قابليت اعتبار و اعتماد بر بازاريابي سبز تاثير مستقيم و معناداري دارد.
به منظور آزمون اين فرضيه در گروه زنان ،معناداري اثر قابليت اعتبار و اعتماد بر روي بازاريابي سبز مورد
آزمون قرار گرفت .آماره آزمون معناداري اين اثر( )t-value = 9/99بزرگتر از مقدار بحراني آن در جدول توزيع تي-
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استودنت بدست آمد که نشان از معناداري اين اثر داشته است .هم چنين برآورد ضريب تاثير اين متغير که در جهت
مثبت بوده( )Beta = 0/57نشان از اثرگذاري مستقيم قابليت اعتبار و اعتماد بر روي بازاريابي سبز داشته است .از
اين رو فرضيه اول تحقيق در گروه زنان و در سطح خطاي  0/05مورد تاييد قرار گرفته است.فرضيه دوم :خوشنامي
بر بازاريابي سبز تاثير مستقيم و معناداري دارد.
به منظور آزمون اين فرضيه ،اندازه اثر خوشنامي بر روي بازاريابي سبز مورد آزمون قرار گرفت .آماره آزمون
معناداري اين اثر( )t-value = 9/78بزرگتر از مقدار بحراني آن در جدول توزيع تي-استودنت بدست آمد که نشان
از معناداري اين اثر داشته است .هم چنين برآورد ضريب تاثير اين متغير که در جهت مثبت بوده()Beta = 0/54
نشان از اثرگذاري مستقيم خوشنامي بر روي بازاريابي سبز داشته است .از اين رو فرضيه دوم تحقيق در گروه زنان
و در سطح خطاي  0/05مورد تاييد قرار گرفته است.
فرضيه سوم :تخصص بر بازاريابي سبز تاثير مستقيم و معناداري دارد.
به منظور آزمون اين فرضيه ،اندازه اثر تخصص بر روي بازاريابي سبز مورد آزمون قرار گرفت .آماره آزمون
معناداري اين اثر( )t-value = 9/52بزرگتر از مقدار بحراني آن در جدول توزيع تي-استودنت بدست آمد که نشان
از معناداري اين اثر داشته است .همچنين برآورد ضريب تاثير اين متغير که در جهت مثبت بوده ()Beta = 0/52
نشان از اثرگذاري مستقيم تخصص بر روي بازاريابي سبز داشته است .از اين رو فرضيه سوم تحقيق در گروه زنان
معناداري دارد.
به منظور آزمون اين فرضيه ،اندازه اثر مسئوليت پذيري بر روي بازاريابي سبز مورد آزمون قرار گرفت .آماره
آزمون معناداري اين اثر( )t-value = 9/62بزرگتر از مقدار بحراني آن در جدول توزيع تي-استودنت بدست آمد که
نشان از معناداري اين اثر داشته است .هم چنين برآورد ضريب تاثير اين متغير که در جهت مثبت بوده (= 0/57
 )Betaنشان از اثرگذاري مستقيم مسئوليت پذيري بر روي بازاريابي سبز داشته است .از اين رو فرضيه چهارم
تحقيق در گروه زنان و در سطح خطاي  0/05مورد تاييد قرار گرفته است.
فرضيه پنجم :مديريت سازماني بر بازاريابي سبز تاثير مستقيم و معناداري دارد.
به منظور آزمون اين فرضيه ،اندازه اثر مديريت سازماني بر روي بازاريابي سبز مورد آزمون قرار گرفت .آماره
آزمون معناداري اين اثر( )t-value = 7/65بزرگتر از مقدار بحراني آن در جدول توزيع تي-استودنت بدست آمد که
نشان از معناداري اين اثر داشته است .هم چنين برآورد ضريب تاثير اين متغير که در جهت مثبت بوده (= 0/37
 )Betaنشان از اثرگذاري مستقيم مديريت سازماني بر روي بازاريابي سبز داشته است .از اين رو فرضيه پنجم تحقيق
در گروه زنان و در سطح خطاي  0/05مورد تاييد قرار گرفته است.فرضيه ششم :عملکرد مالي بر بازاريابي سبز تاثير
مستقيم و معناداري دارد.
به منظور آزمون اين فرضيه ،اندازه اثر عملکرد مالي بر روي بازاريابي سبز مورد آزمون قرار گرفت .آماره آزمون
معناداري اين اثر( )t-value = 8/05بزرگتر از مقدار بحراني آن در جدول توزيع تي-استودنت بدست آمد که نشان
از معناداري اين اثر داشته است .هم چنين برآورد ضريب تاثير اين متغير که در جهت مثبت بوده ()Beta = 0/44
نشان از اثرگذاري مستقيم عملکرد مالي بر روي بازاريابي سبز داشته است .از اين رو فرضيه ششم تحقيق در گروه
زنان و در سطح خطاي  0/05مورد تاييد قرار گرفته است.
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نتايج جدول ( )4نشان ميدهد که مدل برازش داده شده از نيکويي برازش مناسب برخوردار است .سطح
معناداري آزمون کاي-مربع که اشباع بودن مدل ساختاري را مورد آزمون قرار ميدهد بزرگتر از خطاي نوع اول
0/05بدست آمده ( )P-Value = 0/99439و هم چنين نسبت آماره کاي-اسکوئر به درجه آزادي مدل نيز کوچکتر از
مقدار  3بدست آمده ،و در نتيجه ميتوان پذيرفت که برآورد پارامترها در مدل برازش داده شده ،با مقادير آنها در
ماتريس کواريانس متغيرها به طور معناداري انطباق داشته است .هم چنين شاخصهاي نيکويي برازش  GFIو
 AGFIنيز در اين مدل بزرگتر از ميزان  0/9برآورد شده اند که نشان دهنده مناسب بودن مدل و توان باالي آن در
تبيين روابط علّي–معلولي متغيرها ميباشد .مقدار خطاي  RMSEAنيز با احتمال  1کوچکتر از مقدار تجربي 0/05
برآورد شده که نشان ميدهد ،خطاي برازش مدل نيز در سطح  0/05کوچک و قابل اغماض است و لذا نتايج مدل
قابل استناد و معتبر بوده است .بنابراين تمامي فرضيات فرعي تحقيق در گروه زنان نيز در سطح خطاي  0/05مورد
تاييد قرار گرفته اند.
نتيجه گيري
با توجه به اهميت و جايگاه بازاريابي سبز در حوزه بازاريابي و اثرگذاري آن بر شاخصهاي ديگر ،در اين
پژوهش به بررسي تاثير شهرت سازماني بر بازاريابي سبز پرداخته شده است .جامعه آماري اين پژوهش شامل کليه
سال هشتم /ويژه نامه 1396

بانوان مصرف کنندگان محصوالت ارگانيک در غرب شهر تهران ميباشند که با استفاده از فرمول نمونه گيري
کوکران و روش نمونه گيري تصادفي ساده تعداد  385نفر به عنوان نمونه آماري انتخاب شدند .ضمن اينکه براي
جمع آوري دادهها از پرسشنامه و براي تحليل دادهها از نرم افزارهاي  SPSSو  LISRELاستفاده شد .در پژوهش
حاضر براي اندازه گيري شهرت سازماني از پرسشنامه يانگ و براي اندازه گيري بازاريابي سبز از پرسشنامه رعنايي
کردشولي و بوزنجاني ( )1391استفاده شد .نتايج به دست آمده در اين پژوهش نشان ميدهد شاخصهاي شهرت
سازماني (قابليت اعتبار و اعتماد ،خوشنامي ،تخصص ،مسئوليت سازماني ،مديريت سازماني و عملکرد مالي) داراي
اثرگذاري معناداري بر بازاريابي سبز ميباشند .به اين ترتيب ،فرضيه اصلي پژوهش دال بر اثرگذاري شهرت
سازماني بر بازاريابي سبز پذيرفته ميشود.
بحث و نتيجه گيري
فرضيه اصلي پژوهش به بررسي اثر شهرت سازماني بر بازاريابي سبز پرداخته است .با توجه به تاييد فرضيههاي
فرعي پژوهش ميتوان پذيرفت که شهرت شرکتها داراي اثرگذاري مثبت و معناداري بر بازاريابي سبز ميباشد .به
اين ترتيب ميتوان پذيرفت زماني که شرکتها داراي اعتبار و اعتماد کافي باشند و در بازار رقابتي خوشنام باشند،
تمرکز بيشتري بر فعاليتهاي بازاريابي سبز خواهند داشت.
يکي از شاخصهاي در نظر گرفته شده براي شهرت سازماني ،قابليت اعتبار و اعتماد ميباشد که در فرضيه دوم
پژوهش به اثرگذاري اين متغير بر بازاريابي سبز پرداخته شده است .زماني که شرکتها اطالعات دقيق و معتبري
براي مشتريان بخصوص بانوان که قشر عظيمي از مصرف کنندگان را شامل ميشودرا فراهم سازند ،مشتريان تصميم
گيري درست تر انجام داده و اين امر موجب بهبود رضايت آنها ميشود .به اين ترتيب ،ميتوان پذيرفت انجام کامل
تعهدات از سوي سازمانها ميتواند موجب افزايش فعاليتهاي بازاريابي سبز از نگاه مشتريان گردد .نتايج به دست
آمده براي فرضيه اول پژوهش نيز اين موضوع را تاييد ميکند و ميتوان پذيرفت قابليت اعتبار و اعتماد داراي
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اثرگذاري مستقيمي بر بازاريابي سبز ميباشد .فرضيه دوم پژوهش به دنبال بررسي اثرگذاري شاخص خوشنامي بر
بازاريابي سبز ميباشد .نتايج به دست آمده در ارتباط با فرضيه دوم نشان ميدهد خوشنامي داراي اثرگذاري مثبت و
مستقيمي بر بازاريابي سبز ميباشد .به اين ترتيب که با افزايش خوشنامي شرکت ها ،تمايل به بهره گيري از
فعاليتهاي بازاريابي سبز نيز افزايش پيدا ميکند .در حقيقت ،برآورده ساختن نيازها و مطلوبيتهاي شرکت براي
بانوان مصرف کننده ميتواند با رضايت آنها همراه گردد که اين امر ميتواند خريد بيشتر و در نتيجه نگرش بهتري
نسبت به شرکت ايجاد نمايد .يکي ديگر از شاخصهاي در نظر گرفته شده براي تخصص سازماني تخصص
ميباشد که در فرضيه سوم به بررسي اثرگذاري اين شاخص بر بازاريابي سبز پرداخته شده است .توجه سازمان به
رفاه مشتريان و ارايه خدماتي منطبق با نيازها و خواستههاي مشتريان بسته به تخصص سازمان و توانايي آن در ارايه
کاالها و خدمات دارد .زماني که سازمانها اطالعات ،کاالها و خدماتي مرتبط و منطبق با نيازها و خواستههاي
مشتريان از جمله بانوان را ارايه ميدهند ،رضايت آنها نيز افزايش پيدا ميکند .در اين مورد نيز نتايج نشان ميدهد
با افزايش تخصص سازمان ها ،توجه آنها به فعاليتهاي بازاريابي سبز نيز افزايش پيدا ميکند.چهارمين شاخص در
نظر گرفته شده براي شهرت ،مسئوليت سازمان است که شامل پاسخگويي سازمان در قبال افراد و جامعه و نيز ارايه
کاالها و خدماتي است که در آن توجه به محيط زيست و افراد و گروههاي مختلف لحاظ شده باشد .نتايج به دست
آمده براي فرضيه چهارم پژوهش نشان ميدهد با افزايش مسئوليت سازماني ،تمايل سازمان براي به کارگيري
سازمانهايي که نسبت به محيط پاسخگو بوده و توليدات و يا خدمات آنها شامل گارانتي باشد ،فعاليتهاي
بازاريابي سبز باالتري را نشان ميدهند.
فرضيه پنجم پژوهش به بررسي تاثير مديريت سازماني بر بازاريابي سبز شرکتها پرداخته است .نتايج به دست
آمده نشان ميدهد مديريت سازماني داراي اثرگذاري مثبت و معناداري بر بازاريابي سبز شرکتها ميباشد .به
عبارت ديگر ،مديريت سازماني موجب بهبود فعاليتهاي بازاريابي سبز ميشود .اين موضوع دور از انتظار نبوده
است چراکه وقتي سازماني داراي ماموريت و چشم اندازي براي آينده در مديريت سازمان باشد.يکي از
شاخصهايي که ميتواند بر عملکرد اجتماعي شرکتها اثرگذار باشد ،عملکرد مالي ميباشد .اين موضوع در فرضيه
ششم پژوهش مورد بررسي قرار گرفت و نتايج به دست آمده در اين ارتباط نشان ميدهد از ديدگاه بانوان مصرف
کننده محصوالت با افزايش عملکرد مالي شرکت ها ،آنها تمايل بيشتري به بهره گيري از فعاليتهاي بازاريابي سبز
از خود نشان ميدهند .در واقع ،عملکرد مناسب ميتواند به عنوان محرکي براي بازاريابي سبز باشد.
با توجه به نتايج بدست آمده ميتوان گفت نتايج پژوهش حاضر،با يافتههاي شريفي و همکاران ( )1395هم
راستا است.آنهااظهار داشتند مزيت رقابتي ،شهرت سازماني و رضايت مشتري بر عملکرد شرکت تأثير مثبت و
معناداري دارد .کفاش و همکاران ( ،)1393هم اعالم کردند شهرت سازماني با نيات رفتاري مشتري ارتباط معني
داري دارد .در پژوهشهاي خارجي نيز ،عنوان شدکه تصوير سازماني شامل عوامل سه گانه :مسئوليت اجتماعي،
تصوير محصول و شهرت سازماني است .و بازاريابي سبز داراي اثر مستقيمي بر مسئوليت اجتماعي و تصوير
سازماني است.باتي( )2016با توجه به نتيجه به دست آمده براي فرضيه اصلي پژوهش پيشنهاد ميشود شرکتها
توجه بيشتري به شهرت سازماني داشته باشند .براي افزايش شهرت سازماني آنها ميتوانند به افزايش پايبندي به
تعهدات خود در قبال افراد و جامعه و هم چنين ،ارايه کاال و خدماتي منطبق با استانداردها و اصول اخالقي مبادرت
ورزند.
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فعاليتهاي بازاريابي سبز نيز افزايش پيدا ميکند .در حقيقت ،کليه بانوان مصرف کننده بر اين عقيده اند که
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