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  :چکیده

 نیاز مهمتر یکی، یمحیطستیهاي زیشدن زمین و آلودگگرم رینظ ستیبا توجه به معضالت مربوط به محیط ز

 بر ژهیکند، تأکید ویکمک م داریپا یرقابت تیبه مز یها در دستیابعصر حاضر به سازمان یابیکه در بازار ییهامقوله

از شرکت در ذهن مصرف  ریتصو جادیا يرهایمتغ نیاز مهمتر یکیسبز، امروزه  یابیبازار سبز است. یابیبازار

برخوردار شده،  يشتریشود که شرکت از سهم بازار بیهستند و باعث م ستیز طیدار محاست که دوست یکنندگان

خواهند داشت که  يشتریب تیشرکت رضا نیاز ا انیداشته باشد، مشتر يشتریب يریبا رقبا، رقابت پذ سهیدر مقا

ر بررسی هدف از تحقیق حاض از این روها خواهد شد. آن يوفادار تیبه شرکت و در نها انیمنجر به اعتماد  مشتر

تصویر نام تجاري سبز، رضایت از نام تجاري سبز، اعتماد به نام تجاري  تأثیر ابعاد بازاریابی سبز در صنعت بانکداري بر

مشتریان شعب بانک رفاه شهر شیراز  کارکنان و ،پژوهشي آماري اري به نام تجاري سبز است. جامعهسبز و وفاد

اند. ابزار پژوهش ها انتخاب شدهاز بین آن نفر 249تعداد دردسترس غیر تصادفی گیري است که به روش نمونه

پرسشنامه  ییایو پا ، روایی همگرا و واگرامحتوا لیتحل ییروا پرسشنامه با استفاده از روشِ ییرواباشد. پرسشنامه می

تجزیه و تحلیل پژوهش با استفاده قرار گرفت.  دییأمورد ت rho-A، پایایی ترکیبی و کرنباخ يبا استفاده از آزمون آلفا

مثبت ثیر عاد بازاریابی سبز تأدهد که ابانجام شده است. بررسی نتایج نشان می SPSSو  smartPLS3افزارهاي از نرم

و وفاداري به نام تجاري  اعتماد به نام تجاري سبز رضایت از نام تجاري سبز، و معناداري بر تصویر نام تجاري سبز،

 سبز دارد.

  .وفاداري بازاریابی سبز، تصویر نام تجاري، رضایت،، اعتماد واژگان: کلید
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  مقدمه - 1- 1

 افزایش به زیادي حد تا هوا و آب تغییرات و زمین تدریجی شدنگرم مانند محیطیزیست هايموضوع

 محیطیزیست تأثیرات به بیشتر است. مصرف شده پذیرامکان المللیبین تجارت توسط که دارد بستگی مصرف

 استفاده افزایش باعث تررونقپر اقتصاد شود. بنابراینمی منجر نیز ضایعات و نقل و حمل تولید، روندهاي از ناشی

ندارد.  تحمل توان و تاب این از بیش زیستمحیط که جایی تا شده زمین در موجود فسیلیهاي انرژي و سوخت از

 مصرف دهندهکاهش جدید یندهايفرآ و کنندمی عمل زیستمحیط داردوست تولیدات توسعه سیر در هاشرکت

 است شده سبز بازاریابی مفهوم ایجاد باعث التتحو این ادامه در کرد. خواهند اضافه را مضرّ مواد و انرژي

  ).1389 ،تندکار و پوراسماعیل رمضانیان،(

. یابدمی اهمیت مختلف هايسازمان گیرندگانتصمیم براي روز به روز که است اصطالحی سبز بازاریابی

 هايمسئولیت روي بر مکانی چه در و زمانی چه در که هستند روبرو تصمیم این با هاشرکت مشاوران و مدیران

 از استفاده همانند( سازمان اقدامات و) بیولوژیکی تجزیه قابل بنديبسته همانند(خود  محصوالت محیطیزیست

 براي تهدیداتی باعث است ممکن زمینه این در گذاريسرمایه عدم. نمایند گذاريسرمایه)، محیطیتزیس انرژي

 نهایت در و نفعانذي پشتیبانی و حمایت کاهش شرکت، بازار سهم رفتن بین از مشتري، ذهن در شرکت تصویر

 کاهش باعث است ممکن زمینه این در گذاريسرمایه عدم تر،افراطی طور گردد. به شرکت حیات و بقا تهدید

  ).2014، 1( منک و فیلهوگردد  شرکت هايهزینه افزایش نیز و بازار در شرکت پذیريرقابت

نفع مشتریان، هدف آن کسب رضایت پایدار سه گروه ذيامروزه بازاریابی به راهبرد تجاري تبدیل و 

کارکنان و سهامداران است. بازاریابی سبز قلب تپنده این رضایت پایدار است و به عنوان روح سازمان و نه فقط 

تواند یک بنگاه کسب و کار پایدار در بازار شود. به عالوه در محیط پرتالطم امروز میبخشی از بدنه سازمان می

  ).2010 2و همکاران لوچسم در حال تغییر امروز را بیافریند (مداو

زیست و توسعه پایدار به عنوان الزاماتی اساسی براي حفاظت از سیاره زمین در برابر اثرات بد حفظ محیط

-ها و موسسات مالی میاند. بانکاز جمله گرم شدن زمین و تغییرات آب و هوایی در سطح جهانی شناخته شده

                                                
1.Menck & Filho 
2. Luchs et al 



3 

زندگی،  محیطی و بهتر ساختن سیاره زمین به عنوان جایی براياي در کاهش خطرات زیستنقش عمدهتوانند 

هایی که در رسیدگی به اي به دنبال اجراي استراتژيها در حال حاظر به طور فزایندهداشته باشند. بیشتر شرکت

، 3شروتی(سیر بانکداري سبز است ام در این مکنند، هستند. یک گزیستی و توسعه پایدار کمک میمسائل محیط

2015(.  

جمله  هاي صنعتی و رشد اقتصادي موسسات مالی ازگذار بر فعالیتثیریکی از بزرگترین عوامل اقتصادي تأ

هاي داران عمده در بخش صنعتی است با ریسکجا که بخش بانکی یکی از سهامبخش بانکی هستند. از آن

ها و همچنین نرخ محیطی ممکن است کیفیت داراییعالوه بر این اثرات زیستاعتباري و مسئولیت مواجه است. 

ها باید سبز شوند و یک نقش فعال در زمینه ثیر قرار دهد. بنابراین بانکها را در بلند مدت تحت تأبازده بانک

  ).2013، 4معروف( زیست ایفا کنند محیط

توانند نسبت به انتظارها ها دیگر نمیزنند. سازمانمی اکنون در اقتصاد جهانی مشتریان بقاي سازمان را رقم

، 5تفاوت باشند، چرا که تنها منبع برگشت سرمایه مشتریان هستند (برهانی و همکارانهاي مشتریان بیو خواسته

 هاي وفاداري تمایل دارند. هدفها به حفظ مشتریان خود بر اساس برنامه). در بازار رقابتی امروز، سازمان1393

). از 2011، 6و همکاران اگبلوپیلیآوردن و حفظ نیت خرید مجدد مشتریان است (ها موفقیت در بدستنهایی آن

اند که مشتریانی که چارچوب ذهنی مثبتی از یک نام تجاري دارند، طرف دیگر بسیاري از تحقیقات نشان داده

  ).0920، 7تمایل باالتري به رضایت و وفاداري دارند (برودي و همکاران

محیطی سازمانی در ایجاد تصویري مثبت در ذهن مشتریان روز به مباحث مربوط به اهمیت مدیریت زیست

کنندگان امروز بیشتر نگران تغییرات محیطی شده و در این راستا رفتار کنند. از طرفی مصرفروز شدت پیدا می

ثر تصویري از ها و محصوالتی که به طور مؤرکت). بنابراین ش1392، 8اند (امیرشاهی و همکارانخود را تغییر داده

کنند، بیشتر توسط این مشتریان مورد حمایت قرار نگرانی نسبت به محیط زیست در ذهن مشتریان ایجاد می

کوشد به بررسی ابعاد بازاریابی سبز در صنعت بانکداري و نقش آن حاضر می پژوهشگیرند. با این توضیحات می

 .را تبیین نماید رکت و رضایت، اعتماد مشتریان و کارکناناري شدر تصویر نام تج

  بیان مسأله -2-1

محیطی که در نتیجه تولیدات و مصارف انسانی پدید آمده، از جمله مسائلی هستند که هاي زیستآلودگی

ی از برخاند. در این میان هاي فعال در این زمینه به عنوان تهدیدي براي بشر شناخته شدهبارها توسط سازمان

                                                
3. Sheruti  
4. Maruf 
5. Borhani et al 
6. Egblopeali et al  
7. Brodie et al 
8. Amirshahi 
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تواند داشته زیست میکه بر محیط هاي الزم را در جهت کاهش اثرات نهایی، گامصنایع با بکارگیري اقداماتی

هاي محیطی و طبیعی فعالیت. از جمله این اقدامات بازاریابی سبز است، یعنی؛ توسعه زیستاندباشد برداشته

، 9ها به منظور توسعه پایدار (کیومحیطی / اجتماعی شرکتپذیري زیستبازاریابی، با بکارگیري نقش مسئولیت

گذاري محصوالت به هاي خود را در تولید، توزیع، تبلیغ و قیمتها باید فعالیت) در این اقدامات شرکت2011

  .محیطی را به حداقل برسانندهاي زیستاي انجام دهند که زیانگونه

زیست طبیعی را حداقل کند. ده است تا اثرات منفی بر محیطهاي بازاریابی سبز طراحی شبنابراین برنامه

ه بازاریابی عمده، محصوالت، کند هر یک از عناصر برناماین مسئله با دیدگاهی در ارتباط است که بیان می

هایی طراحی و اجرا گردد که کم و بیش براي تواند به روشمی هاي توزیع، ارتباطات بازارگذاري، شبکهقیمت

بنابراین چالش پیش روي اکثر  ). 2011، 10دورن جی و ورهوئف پیونآور است (، زیانزیست طبیعیمحیط

هاي بازاریابی سبز است که نسبت هاي بازاریابی موجود، از طریق توسعه و ایجاد برنامهاجراي استراتژيها شرکت

  ).2014، 11بیز و ایراز رامی(کارستن هر ها بیشتر به محیط توجه داردهاي بازاریابی قبلی آنبه تالش

بخش بانکی یکی از باشد. زیست دارد صنعت بانکداري مییکی از صنایعی که نقش مهمی در حفظ محیط

هاي ترین فعالیتها از مهمهاي تجاري است که این پروژهگذاري براي پروژهمین مالی سرمایهمنابع اصلی تأ

گذاري پایدار تواند نقش مهمی در ترویج سرمایهبانکی میاقتصادي براي رشد اقتصادي است. بنابراین بخش 

ها با ها ممکن نیست که خودشان آلودگی ایجاد کنند اما آناجتماعی ایفا کند. بانک زیست و مسئولیتمحیط

 .)2011، 12(بیس واز کنند رابطه بانکی دارندهایی که آلودگی ایجاد میها یا پروژهشرکت

اي و ایجاد زیست از نظر تولید گازهاي گلخانهدار محیطعنوان یک بخش دوست به ور کلیبخش بانکی به ط

کم و یا  زیستی بخش بانکی مانند استفاده از انرژي، کاغذ و آب نسبتاًشود. اثرات محیطآلودگی در نظر گرفته می

 توسعه پایدار به سمت بازاریابی سبز در بازار بانک از طریق  مشارکت ).2008،  13و همکاران ساهو( تمییز هستند

محیطی و نیازهاي سبز مشتري را برآورده هاي زیستمحیطی مناسب که خواستهو تشکیل یک تصویر زیست

  ). 2010، 14(چانگ و فونگ کند، ظهور یافته استمی

به عنوان  رانظنو پردازش سبز توسط صاحب یابی سبز، مانند توسعه محصول سبزبسیاري از مسائل بازار

تماعی به عنوان یک عامل کلیدي موفقیت جیید شده است. عالوه بر این نقش مسئولیت اأزاریابی سبز تابعاد با

به عنوان یک مفهوم  سبز در بانکبنابراین از دیگاه مدیران بانک بازاریابی  کردندجسته رب ز در بانکسب یبازاریاب

                                                
9. Coa 
10. Van Doorn, J & Verhoef 
11. Carsten Herbes & Iris Ramme 
12. Biswas et al 
13. Sahoo  et al 
14. Chang & fong 
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به دنبال این تصمیم  است. توسعه محصول سبز، پردازش سبز ،سبز تماعیجپیچیده متشکل از مسئولیت ا

-تصویر محیطکالن در هاي  گذاريسرمایه و بانکداري سبز و محیطی زیست هايها استراتژيبسیاري از بانک

این   )2009، 15و همکاران ایوانجلینوس( به وجود آوردند هاي موجودزیستی خود به منظور مقابله با چالش

  ک در نظر گرفته است.عاد را براي بازاریابی سبز در باناب پژوهش نیز این

توانند از دردسر تظاهرات هایی که اهتمام زیادي براي تقویت از تصویر برند خود دارند، نه تنها میشرکت

- هاي زیستمحیطی یا مجازات مرتبط با آن دور باشند بلکه رضایت مشتري خود را در زمینه خواستهزیست

جا که تصویر برند یک عامل تعیین کننده در رضایت رات پایدار و نیازهاي سبز افزایش دهند. از آن، انتظامحیطی

 باشد، مطالعات قبلی ادعا داشتند که ارتباط مثبتی بین تصویر برند و رضایت مشتري میباشدمشتري می

هتر باشد، سطح لذت بخشی کند هر قدر تصویر برند سبز ب) بیان می2010طرفی، چن ( ). از2007، 16(مارتنسون

محیطی، انتظارات پایدار حاصل از خوشحالی مرتبط با مصرف باالتر خواهد بود، به طوري که خواسته هاي زیست

  و نیازهاي سبز برآورده شوند.

ك براي را بررسی کردند، اما تنها به عنوان یک محرّ در واقع مفهوم تصویر برند سبز )2010چانگ و فونگ (

ها روي هایی که آنهاي بازاریابی سبز. با توجه به بررسیوفاداري، نه به عنوان یک نتیجه از فعالیترضایت و 

سبز شرکتی اثر  محیطی در تایوان دارند، یک تصویرکنندگانی که تجربه خرید محصوالت سبز یا زیستمصرف

پیشنهاد کرد که   )2010( 17چنگذارد. از سوي دیگر، کننده میمثبتی روي رضایت و وفاداري سبز مصرف

دست آوردن مزیت رقابتی، بهبود تصویر نظور تطابق با فشارهاي محیطی، بباید بازاریابی سبز را به م هاشرکت

هاي جدید بازار باشند و ارزش محصول خود را افزایش دهند. با این حال هاي بزرگ، باید به دنبال فرصتشرکت

عالوه بر این مطالعاتش به ابی سبز و تصویر سبز را بررسی نکرده است. در واقع رابطه بین بازاری) 2010چن (

  بخش بانکداري ارتباط ندارد اما به محصوالت فناوري و اطالعات ارتباط دارد.

شوند هاي بانکی که براي حفاظت محیط زیست انجام میاند شیوهکردهتالش  دانشگاهیبسیاري از محققان 

مطالعات به بررسی نقش مسئولیت اجتماعی در بانکداري انجام شده است. عالوه بر را بررسی کنند و تعدادي از 

این مفهوم تصویر برند سبز، اعتماد سبز، وفاداري سبز، رضایت سبز در مطالعات مختلف مربوط به مدیریت سبز 

ابی بانک سبز ارائه حال ادبیات بازاریابی فعلی هنوز دیدگاه کلی از بازاریبا این  مورد بررسی قرار گرفته است.

نکرده است و همچنین هیچ ارتباطی بین بازاریابی سبز وتصویر برند سبز، وفاداري سبز، اعتماد سبز، رضایت سبز 

با توجه به الزامات اشاره شده در باال در این پژوهش سعی می شود به بررسی تأثیرابعاد . هنوز ایجاد نشده است

                                                
15. Evangelinos 
16. Martenson 
17. Chen  
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بز، رضایت سبز، اعتماد و وفاداري سبز در صنعت بانکداري پرداخته شود و بازاریابی سبز بر تصویر نام تجاري س

  به این سؤال پاسخ داده شود که بین ابعاد بازاریابی سبز و عملکرد نام تجاري سبز چه رابطه اي وجود دارد؟

1 -3- ضرورت پژوهشو  تیاهم   

نفعان مختلف در اجتماع در اولویت امروزه سازگاري با محیط زیست براي ایجاد اهداف گسترده براي ذي

محیطی از گرم شدن زمین به عنوان قرار دارد و به صورت جدي با سالمت انسان در ارتباط است. نگرانی زیست

ها به این قضیه به عنوان کنندگان مطرح است. در این راستا بسیاري از شرکتیک موضوع اساسی براي مصرف

- از طرف دیگر، طی سه دهه گذشته، آگاهی مصرف .آن استفاده کنندخواهند از نگرند و مییک فرصت می

اي تبدیل به یک زیست افزایش یافته و مسئله محیط زیست از یک موضوع حاشیهکنندگان نسبت به محیط

  یابد. هش در این حوزه ضرورت و اهمیت می). بنابراین پژو1389مسئله اصلی گردید (اسمعیلی و سید کاظم، 

 اوالً ازاریابی سبز ممکن است براي عملکرد بازاریابی محصول شرکت به دو دلیل سودمند باشد.هاي ببرنامه

تواند تصویر و شهرت گذاري و ترویج، شرکت میزیست، توزیع، قیمتدار محیطهاي محصول دوستخاذ برنامهاتّ

ممکن است افزایش نرخ فروش را  خود را در میان مشتریان بهبود بخشد. دوما یک برنامه بازاریابی سبز اجرا شده،

 دهد، همانند مشتریانیهاي بازار جدید را میها امکان دسترسی به بخشبه همراه داشته باشد، چرا که به شرکت

  .)2011، 18کننده است (اتمنکه محیط براي او یک دغدغه تعیین

هاي بازاریابی سبز، برنامه کندنمایند که بیان میبه عالوه در ادبیات پیشرفته چندین دلیل را مطرح می

هاي اي، برنامهها، تأثیر بگذارد. با توجه به دیدگاه هزینهممکن است به طور مثبت بر بازگشت سرمایه شرکت

هاي بازاریابی سبز، ممکن است هزینه کمتري را با توجه به حداقل رساندن ضایعات مواد و استفاده از تکنولوژي

هاي بازاریابی سبز هستند، ممکن است از روابط هایی که داراي برنامهد یا شرکتناکارآمد، به همراه داشته باش

هایی چون مخارج پیروي از مقررات یافته با دولت و مقررات لذت ببرند، که ممکن است کاهش هزینهبسط

  ).2014، 19و ساندینک اي محیطی را در بر داشته باشد (گلن

پایدار است که انگیزه اصلی آن حفظ و حراست از محیط است. بانکداري سبز یک راه براي رشد اقتصادي 

اي اقتصاد به یک اقتصاد سبز تغییر کند تا تغییرات آب و هوایی بدتر نشود و سیاره وضعیت کنونی به طور فزاینده

هاي هند بانک سبز مثل یک بانک عادي است که همه به منظور سود از بین نرود. مطابق با نظر انجمن بانک

زیست و منابع طبیعی در نظر می گیرد. یک بخش محیطی و اجتماعی را با هدف حفاظت از محیطزیست ملعوا

هاي کارآفرینی و رفاه کلی و ریشه کن کردن فقر، فعالیت ط را براي ایجاد شغل، تولید ثروتبانکداري قوي شرای

                                                
18. Ottman 
19. Glenn & Sundinc  
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هاي اي در حفاظت و فعالیتطور فزاینده کند. همراه با فعالیت هاي اقتصادي و اجتماعی، بانک بهکشور فراهم می

هاي بانکی سبز درگیر هستند از این رو این پژوهش در محیطی براي کاهش انتشار کربن، با معرفی شیوهزیست

هاي خود بانک محیطی بانک به صورت فیزیکی به فعالیتصنعت بانکداري انجام خواهد گرفت. اثرات زیست

هاي خارجی محیطی فعالیتمشتریان بانک ارتباط دارد. بنابراین اثرات زیستهاي مرتبط نیست اما به فعالیت

بانک زیاد است هر چند تخمین زدن آن دشوار به نظر می رسد. عالوه بر این مدیریت محیط زیست در کسب و 

هاي مهاي سازگار با محیط زیست و واگذاريکارهاي بانکی مانند مدیریت ریسک است. بنابراین، تشویق سرمایه

هایی اند و آنهاي بخش بانکی باشد. بنابراین صنایعی که در حال حاضر سبز شدهانه باید یکی از مسئولیتمحتاط

ها گردند هاي جدي براي سبز شدن هستند باید در اولویت براي اعطاي وام از سوي بانککه در حال تالش

  ).2008، (ساهو

ها در دستیابی به مزیت رقابتی پایدار با ی عصر حاضر به سازمانهایی که در بازاریابترین مقولهیکی از مهم

اي از بازاریابی سازي سبز است. برند سبز جلوهکید ویژه بر برندکند، تأتوجه به مفهوم یازاریابی سبز کمک می

از توجه  ها براي در نظر گرفتن نیازها، انتظارات و ترجیحات امروز و آتی جامعه است که فراتراجتماعی سازمان

- مشتریان سازمان قرار دارد. در واقع برند سبزبه ضرورت رعایت الزامات حفاظت از محیط صرف به نیازهاي امروز

دهد که ها هشدار میزیست و فراتر از آن نوآوري در این زمینه با توجه به صنعت سازمان، اشاره دارد و به سازمان

از رقابتشان متمایز خواهد کرد، برند سبز قدرتمندشان است. ضرورت  ها راچه که آن، آناي بسیار نزدیکدر آینده

دهد و بقاي سازمان و حتی توجه خاص به برندسازي سبز به خصوص در عرصه تجارت جهانی، خود را نشان می

  ).  1389 پور،آبادي و قریب(رضایی دولت نمایدبرند آن را تضمین می

 کنندهمتمایز تواندمی که است پنهانی منابع باال برند ارزش داشتن هنگام قدرتمند و پایدار تصویري ایجاد

 باشد، مطلوبی تصویر داراي کنندهمصرف اگر). 1391 فاطمی، و نیا(رحیم باشد سایرین از خدمت دهندهارائه یک

 از مطلوب تصویر یک نماید. لذامی ایجاد او در قویتري تأثیر رقیب برندهاي هايپیام با مقایسه در برند هايپیام

 مثبت گفتاري تبلیغ ایجاد و وفاداري افزایش نظر از او رفتار بر خوبی تأثیر تواندمی کنندهمصرف ذهن در برند

  )1392و همکاران،  بهرامی( باشد داشته

 محصوالت خرید و شرکت تصویر بر اثرگذار عامل یک عنوان به طبیعت داردوست بازاریابی هايفعالیت

 بازارهاي در مهم چالش یک سبز خرید رفتار و محیطی تلقی طرز بین گذارند. فاصلهمی تأثیر طبیعت داردوست

 تبلیغات و اکولوژیک تجاري نام اکولوژیک، برچسب همانند سبز بازاریابی ابزارهاي است. بنابراین سبز محصوالت

 شود ایجاد سبز محصوالت هايخصیصه و هاویژگی مورد در بهتري تصویر و ادراك تا دکننمی کمک محیطی

 نظر در محصول تولید و بازاریابی فرایندهاي در را محیطیزیست مسائل که هاییشرکت )1390 یعقوبی، و الهی(
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 باعث سبز بازاریابی اصول رعایت گفت توانمی کنند. پسمی  ایجاد خود براي رقابتی موضع رقبا به نسبت دارند،

 هاشرکت از سیاري. )1392، نژادحکمت( باشند داشته شرکت به نسبت بهتري دید کنندگانمصرف که شودمی

 نصیب را بیشتري رقابتی مزیت و برده آن از را بهره بیشترین که کنندمی عمل ايگونه به تغییرات، به واکنش در

 الیه آسیب به نسبت کنندگانمصرف در نگرشی تغییر اینکه از پس دونالد مک شرکت مثال طور به .کنند خود

 بادوام کاالهاي تولید به جی ال شرکت اینکه یا داد تغییر را خود محصوالت بنديبسته نمود، احساس اوزون

 و کیفیت بهترین با محصوالتی تولید به محیطی هايآسیب کاهش منظور به زیراکس شرکت همچنین .پرداخت

 ذهن در خود از مثبتی تصویر ایجاد به طریق این از هاشرکت این .پرداخت بازیافت قابل محصوالت همچنین

  ). 2012، 20(کیران بودند حساس محیطیزیست مسائل به نسبت که پرداختند مشتریانی

باشد. هایی در ایران داشته است، بانک رفاه کارگران میهایی که در زمینه بانکداري سبز فعالیتیکی از بانک

هاي سبز این بانک ارائه تسهیالتی در بخش کشاورزي و صنعتی، خدمات گسترده بانکداري از جمله فعالیت

باشد. از و ... می مندي از اینترنت جهت انجام امور بانکیسازي در زمینه بهرهتالش در جهت فرهنگالکترونیک و 

  این رو این پژوهش این بانک را مورد مطالعه قرار داده است.

نفعان خود به مفاهیم جدیدي چون ها براي ایجاد رضایت در ذيباال بسیاري از شرکتبا توجه به مطالب 

نفعان نیز براي یک شرکت اهمیت حیاتی اند. از طرف دیگر تصویر شرکت در ذهن ذيبازاریابی سبز روي آورده

در نهایت موجب  وتواند باعث ایجاد رضایت، اعتماد و وفاداري مشتري شده دارد. یک تصویر مثبت از شرکت، می

ها می شود. از این رو در این پژوهش سعی شده است تا اهمیت بازاریابی سبز در مزیت رقابتی براي شرکت

  صنعت بانکداري و رابطه آن با تصویر برند سبز، رضایت، اعتماد و وفاداري تبیین گردد.

  اهداف پژوهش -1- 4

     هدف کلی پژوهش - 4-1- 1

بازاریابی سبز در صنعت بانکداري بر تصویر نام تجاري سبز، رضایت سبز، اعتماد سبز و ابعاد  بررسی تأثیر

  .وفاداري سبز

  اهدف کاربردي پژوهش -4-2- 1

زیست، بدست آوردن تصویري سبز از ها جهت حفظ محیطریزي بانکتواند در برنامهمی پژوهشنتایج این 

دهی ها و در نهایت سودیانشان، کسب مزیت رقابتی براي آنبانک در مشتریان و رضایت، اعتماد و وفاداري مشتر

همچنین در این پژوهش نگرش کارکنان نسبت به برنامه هاي بازاریابی سبز سنجیده  ها متمرکز شود.بیشتر آن

  می شود.

                                                
20. Kiran 
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  اهداف فرعی - 1- 4- 3

  .بررسی تأثیر ابعاد بازاریابی سبز درصنعت بانکداري بر تصویر نام تجاري سبز 

  سبز.  به نام تجاري تأثیر تصویر نام تجاري سبز بر اعتمادبررسی 

 سبز.  از نام تجاري بررسی تأثیر تصویر نام تجاري سبز بر رضایت 

 سبز.  از نام تجاري سبز بر رضایت به نام تجاري بررسی تأثیر اعتماد 

 سبز. به نام تجاري سبز بر وفاداري به نام تجاري بررسی تأثیر اعتماد 

  سبز. به نام تجاري سبز بر وفادارياز نام تجاري رضایت بررسی تأثیر  

   هاي) پژوهشسؤال (سؤال -5- 1

   اصلی سؤال - 1- 5- 1

به نام  سبز، اعتماداز نام تجاري ابعاد بازاریابی سبز در صنعت بانکداري بر تصویر نام تجاري سبز، رضایت آیا 

  دارد؟ داريتأثیر مثبت و معنیسبز  به نام تجاري سبز و وفاداري تجاري

  سؤاالت فرعی  - 1- 2-5

 دارد؟ داريمثبت و معنینام تجاري تأثیر در صنعت بانکداري بر تصویر آیا ابعاد بازاریابی سبز 

  دارد؟ داريمثبت و معنی سبز تأثیربه نام تجاري نام تجاري سبز بر اعتماد آیا تصویر 

  دارد؟ داريتأثیر مثبت و معنیاز نام تجاري سبز  سبز بر رضایت  به نام تجاري اعتمادآیا 

  دارد؟ داريبه نام تجاري  سبز  تأثیر مثبت و معنی سبز بر وفاداري به نام تجاري اعتمادآیا 

  دارد؟ داريبه نام تجاري سبز  تأثیر مثبت و معنیسبز بر وفاداري  از نام تجاري رضایتآیا 

  دارد؟ داريمثبت و معنی از نام تجاري سبز تأثیرنام تجاري سبز بر رضایت آیا تصویر  

  ) پژوهشيهاهی(فرض هیفرض - 6- 1

  یاصل هیفرض - 1- 6- 1

یمعن مثبت و ریثأسبز ت يسبز، اعتماد سبز و وفادار تیسبز، رضا ينام تجار ریسبز بر تصو یابیبازار ابعاد

  .دارد يدار

  یفرع يهاهیفرض - 2- 6- 1

 دارد يداریمعنمثبت و  ریثأسبز ت ينام تجار ریبر تصو يسبز در صنعت بانکدار یابیابعاد بازار.  

 دارد يداریمعنمثبت و  ریثأسبز تبه نام تجاري سبز بر اعتماد  ينام تجار ریتصو.  

 دارد يداریمعن مثبت و ریثأسبز تاز نام تجاري  تیسبز بر رضا ينام تجار ریتصو.  
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  دارد يداریمعن مثبت و ریثأسبز ت از نام تجاري تیسبز بر رضابه نام تجاري اعتماد.  

  دارد يداریمعنمثبت و  ریثأسبز رابطه ت به نام تجاري يسبز بر وفاداربه نام تجاري اعتماد.  

 دارد. يداریمعنمثبت و  ریثأسبز ت به نام تجاري يسبز بر وفادار از نام تجاري تیرضا  

  پژوهشقلمرو  - 1- 7

علمی باید داراي حدود و شمول تا حد امکان مشخصی باشد، زیرا تعیین حدود منطقی و  پژوهشیک 

نماید که محقق از لحاظ خواهد افزود. این محدوده مشخص می پژوهشصحیح به دقت علمی و ارزش علمی 

را در  هرا به چه نحو انجام داده است و تا چه حد توانسته متغیرهاي مربوط پژوهشموضوعی، مکانی و زمانی 

توان از سه نظر مورد توجه قرار حاضر را می پژوهشاین با توجه به مطالب مذکور قلمرو کنترل داشته باشد. بنابر

  داد:

هاي انجام شده حول حاضر در حوزه علم مدیریت بوده و بررسی پژوهشقلمرو موضوعی  قلمرو موضوعی:

تصویر برند سبز، رضایت سبز، اعتماد سبز و وفاداري سبز ثیر آن بر ریابی سبز در صنعت بانکداري و تأمحور بازا

  باشد.مشتریان می

  باشد.می 1395ها و اطالعات این تحقیق در پاییز سال آوري دادهجمع زمانی: قلمرو

   .دهدمی شعب بانک رفاه شهر شیراز تشکیل را حاضر تحقیق مکانی قلمرو مکانی: قلمرو 

  روش پژوهش - 8- 1

اي که هدف گرفته شده دراین پژوهش، روش توصیفی از شاخه پیمایشی است. به گونه کاره ب پژوهشروش 

از  باشد.می پژوهشهاي شود و ارائه راهکارها بر اساس یافتههاي مورد نظر میتوصیف نمودن شرایط با پدیده

-بستگی میاز نوع هم پژوهشبر اساس هدف، کاربردي است و بر اساس ماهیت و روش  پژوهشسوي دیگر، نوع 

  باشد.

یري گنمونهشیوه  باشد.مشتریان شعب بانک رفاه شهر شیراز می کارکنان و جامعه آماري این پژوهش  

زمانی که حجم جامعه نامعلوم باشد براي تعیین در دسترس است. تصادفی غیرمورد استفاده در این پژوهش 

 شود:ول زیر استفاده میمحجم نمونه از فر

� =
��

�

�×��

��
                                                                                             

                                 (1-1) 

نفر از کارکنان بانک و  80براي این پژوهش بدست آمده است که  249مطابق با این فرمول حجم نمونه 

  شده است.نفر از مشتریان بانک ها انتخاب  169
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هاي آمار توصیفی و آمار استنباطی ها از روشدر این پژوهش به منظورتجزیه و تحلیل و بررسی داده

هاي فراوانی مانند میانگین ها، درصد گردند : آزمونهایی که در آمار توصیفی استفاده میگردد. روشاستفاده می

شوند روش معادالت آمار استنباطی استفاده میهایی که در انحرافات استاندارد، جداول و نمودارها. روش

  باشد.می smartPLS3ساختاري با نرم افزار 

  ها استفاده خواهد شد: آوري دادههاي زیر براي جمعدر این پژوهش از روش

 هایی پیرامون موضوع تحقیق بررسی و مطالعه کتاب 

 با موضوع تحقیق نگاشته شده است.هایی که مرتبط استفاده از مقاالت داخلی و خارجی و پایان نامه 

  ها به عنوان مهمترین ابزار جمع آوري دادهاستفاده از پرسشنامه 

  هاي پژوهشتعاریف مفهومی و عملیاتی متغیر -9- 1

  مغهومیتعاریف  - 9-1- 1

 به نسبت کند کهمی تعریف هاییشرکت هايفعالیت عنوان به را بازاریابی سبز : سونتونسمیبازاریابی سبز

 محیطی برايزیست خدمات و کاالها ارائه با را خود نگرانی و این هستند نگران سبز مسائل یا زیستمحیط

  ).    2007، 21( سونتونسمی کنندابراز می جامعه و کنندگانفمصر رضایت برآوردن

از روابط اي یافتهتوسعهرا به عنوان استنباط  سبز تصویر شرکت 2010در سال چانگ و فونگ  تصویر سبز:

، باشدمحیطی میو تعهدات زیست هاکننده و جامعه که مرتبط با نگرانیها، افراد، مصرفمیان مؤسسهدر متقابل 

  تعریف کردند.

اري که مربوط به مسائل اخالقی، کگیري کسب و به طور کلی به تصمیم مسئولیت اجتماعی سبز:

  ).2003(کارنا و همکاران،  جوامع و محیط زیست اشاره داردمنطبق با الزامات قانونی، و احترام به افراد، 

) بیان کرد که محصول سبز 1390، به نقل از حیدرزاده و خسروزاده، 2006چن (توسعه محصول سبز:  

جویی در انرژي، بندي محصول است که شامل صرفههاي محصول، طراحی محصول، و بستهبه عنوان ابعاد ویژگی

  زیست بودن است.دار محیطافت زباله و دوستپیشگیري آلودگی، بازی

- هاي زیستسطح خوشایند بودن ناشی از مصرف به طوري که خواسته سبز: از نام تجاري رضایت

  ).2010(چن، محیطی، انتظارات پایدار و نیازهاي سبز را برآورده کند

تمایل به وابستگی به محصول، خدمات یا برند بر پایه باور یا انتظار برآمده از  سبز:به نام تجاري اعتماد 

 ). 2010(چن، محیطی استکمال، خیرخواهی و توانمندي آن در عملکرد زیست

                                                
21. Soonthonsmai 
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 سبز برند یک از استفاده در استمرار یا و مجدد خرید به کنندهمصرف تعهد سبز: به نام تجاري وفاداري

  ).2010(چن، است

  تعاریف عملیاتی -9-2- 1

) داراي سه بعد 2012( 22کانستنتین و همکارانلیمپروپولوس این مؤلفه مطابق با تحقیق  بازاریابی سبز:

  باشد:در صنعت بانکداري می

نامه دارد و از پرسش 25- 21که از نظر عملیاتی اشاره به سواالت  مسئولیت اجتماعی شرکتی سبز:

 گیري آن استفاده شده است.راي اندازه) ب2012( تحقیق کانستنتین و همکاران

 لیمپروپولوسنامه دارد و از تحقیق پرسش  30-26از نظر عملیاتی اشاره به سوالت  توسعه محصول سبز:

 گیري آن استفاده شده است.) براي اندازه2012( و همکاران  کانستنتین

 لیمپروپولوسنامه دارد و از تحقیق پرسش 20-18از نظر عملیاتی اشاره به سوالت  پردازش درونی سبز:

 گیري آن استفاده شده است.براي اندازه )2012کانستنتین و همکاران (

نامه چن نامه دارد و از پرسشپرسش 17-13از نظر عملیاتی اشاره به سوالت  تصویر نام تجاري سبز:

  گیري آن استفاده شده است.اندازه) براي 2010(

نامه چن نامه دارد و از پرسشپرسش 4-1ز نظر عملیاتی اشاره به سوالت ا رضایت از نام تجاري سبز:

  گیري آن استفاده شده است.) براي اندازه2010(

نامه چن نامه دارد و از پرسشپرسش  9- 5از نظر عملیاتی اشاره به سوالت  اعتماد به نام تجاري سبز:

  گیري آن استفاده شده است.براي اندازه )2010(

نامه نامه دارد و از پرسشپرسش  12- 10از نظر عملیاتی اشاره به سوالت  ه نام تجاري سبز:وفاداري ب

  گیري آن استفاده شده است.براي اندازه )2011( 23کانگ و هور

  ساختار پژوهش -  10- 1

  باشد.حاضر مشتمل بر پنج فصل می پژوهش

و خواننـده را بـا    پرداختـه اسـت   پـژوهش ضرورت و اهمیـت  در فصل اول به بیان مسئله و طرح  پژوهشگر

ها، اهداف و قلمرو تحقیق آشنا خواهد کرد. همچنین در این فصل تعریف عملیاتی مدل مفهومی شها، پرسفرضیه

  آمده است. پژوهشهاي متغیر

                                                
22. Constantine 
23. Kang & hur  
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باشـد، کـه بازاریـابی سـبز و ایعـاد آن در      مـی  پـژوهش فصل دوم مروري بر ادبیات موضوع و مبانی نظـري  

اي از بانکداري سبز و عملکرد تصویر نام تجاري سـبز مـورد بررسـی قـرار گرفتـه و در نهایـت خالصـه       بانکداري، 

  هاي خارجی و داخلی مربوطه در این زمینه در پایان فصل بیان شده است.پژوهش

مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. مباحث این فصل شـامل بررسـی معتبـر     پژوهشدر فصل سوم روش 

گیـري و شـیوه   نامه، جامعه آماري، نمونـه آمـاري، روش نمونـه   و قابلیت اطمینان یا پایایی پرسش بودن یا روایی

  باشد.تجزیه و تحلیل اطالعات می

ها شود و نتایج مربوط به آزمون فرضیهدر فصل چهارم به تجزیه و تحلیل اطالعات بدست آمده پرداخته می

  گردد.ارائه می

گیري، همچنین عناوین و موضـوعات پیشـنهادي   ، بحث و نتیجهپژوهشیج اي از نتادر فصل پنجم خالصه 

  براي تحقیقات آینده مطرح شده است.
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  فصل دوم:

  پژوهش ادبیات
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 مقدمه  -2-1 

مرتبط با بازاریابی سبز و ابعاد آن در بانکداري، بانکداري سبز  پژوهشدر این فصل به معانی نظري و ادبیات 

و همچنین عملکرد نام تجاري سبز با استفاده از متغیرهاي تصویر نام تجاري، اعتماد به نام تجاري سبز، رضایت 

جام شده هاي انو در ادامه به تعدادي از پژوهش به نام تجاري سبز خواهیم پرداخت از نام تجاري سبز و وفاداري

 مربوطه ارائه شده است. پژوهشها نظري افکنده خواهد شد. در پایان مدل مفهومی در این زمینه

  بازاریابی سبز - 2-2

ها را مجبور به تلفیق موضوعات سبز، شرکتهاي تجاري الت اکولوژیک و فعالیتنیاز به تولید محصو

. متأسفانه اکثر مردم معتقدند )1390(معین نژاد,  ستهاي بازاریابی نموده اها و استراتژيمحیطی با تالشیستز

هاي محیطی اشاره دارد کلماتی مانند بدون با ویژگی که بازاریابی سبز منحصراً به ترفیع یا تبلیغ محصوالت

ها را با بازاریابی سبز کنندگان آنفسفات، قابل بازیافت و سازگار با الیه اوزن مواردي هستند که اغلب مصرف

هایی از بازاریابی سبز هستند. به طور کلی مفهوم بازاریابی سبز که این کلمات فقط نشانهدانند درحالیمیمرتبط 

بهبود  تواند در کاالهاي مصرفی، خدمات و صنعتی اعمال شود. بازاریابی سبز به توسعهبسیار وسیع هست که می

پور, زارع &(صائمیان  رساندآسیب کمتر می شود که به محیطگذاري، ترفیع و توزیع محصوالتی اطالق میقیمت

هاي ها از طریق بازاریابی سبز یک مزیت رقابتی را در مقابل شرکتتوان اظهار داشت که شرکتمی .)1389

ها از طریق مبادله محصوالت و که افراد و گروه یندي اجتماعی استبه دست آورند. بازاریابی سبز فرآ غیرمسئول

حداقل کند،  زیست راخواسته خود را از طریق یک روش اخالقی که اثرات منفی بر محیطها، نیاز و ارزش آن

هایی است که براي ایجاد و تسهیل مبادالت به سازند. به عبارت دیگر بازاریابی سبز شامل تمام فعالیتآورده میبر

ها، حداقل ازها و خواستهشود، به طوري که این ارضاي نیهاي بشري طراحی میمنظور ارضاي نیازها و خواسته

 . )1390(تندکار,  زیست را داشته باشدو مخرب روي محیط اثرات مضرّ

  تعاریف -2-2- 1

 مختلف ذینفعان نیازهاي ارضاء و پایدار توسعه براي ابزاري عنوان به محیطیزیست یا سبز بازاریابی

 به را متعددي هايواژه بازاریابی نوع این تعریف در پژوهشگران .)2003، 1(کارنا و همکاران است شده شناخته

، 1(پلونسکی مسئوالنه بازاریابی و محیطیزیست بازاریابی اکولوژیکی، بازاریابی سبز، بازاریابی جمله از ند،ابرده کار

                                                
1. Karna  
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 تمام شامل محیطی یا سبز بازاریابی: کندمی تعریف چنین را سبز بازاریابی پلونسکی .)2011، 1(پلونسکی

 شودمی طراحی بشري هايهخواست و نیازها ارضاي منظور به مبادالت تسهیل و ایجاد براي که است هاییفعالیت

 که مهمی نکته. باشند یستزطمحی روي مخرب و مضر اثرات حداقل با هاخواسته و نیازها ارضاء این که طوري به

 نه رسدمی آسیب یستزمحیط به کمتر که شود اظهار باید سبز بازاریابی در که است این نمود اشاره آن به باید

 فرآیند یک سبز بازاریابی 3پتی نظر از). 2001، 2(پلونسکی و روزنبرگر سدرمین آسیب محیط به اصال که این

 و سودآور ايگونه به جامعه و مشتریان نیازهاي ارضا و بینی پیش شناسایی، دارعهده که است نگر کل مدیریتی

 هاییشرکت ايهفعالیت عنوان به را بازاریابی سبز سونتونسمی ).2010 ،4(تان و ال اشدبمی پایدار حال عین در

 و کاالها ارائه با را خود نگرانی این و هستند نگران سبز مسائل یا زیستطمحی به نسبت کهکند می تعریف

  ).2007(سونتونسمی،  نندکابراز می جامعه و نندگانکمصرف رضایت برآوردن براي محیطیزیست خدمات

. باشدمی مشتریان بهزیست محیط داردوست محصوالت عرضه در سازمان استراتژیک تالش سبز بازاریابی

 هستند تالش در بازاریابان آن در و است گرفته قرار استقبال مورد کشورهاي بیشماري در سبز بازاریابی رویکرد

 در سبز بازاریابی تعریف، به بنا. کنند وارد خرید گیريتصمیم فرایند در را یستزمحیط با مرتبط هايهزینه تا

آسیب  حداقل با که است اییمبادله نوع هر سازيساده و ایجاد منظور به شده طراحی هايفعالیت تمام برگیرنده

 هاخواسته و نیازها این هدایت ).1995، پولونسکی( بپردازد افراد هايخواسته و نیازها ارضاي بهزیست محیط به

 هايمسؤولیت از باشد، داشته همراه به را زیستبه محیط زیان حداقل که مصرف از نوعی به مختلف بازارهاي در

  ).2008 ،5همکاران و  والندباشد (می بازاریابی اجتماعی

 بنابراین،. وندشزیست میمحیط حفاظت باعث شودمی فرض که است محصوالتی بازاریابی سبز بازاریابی

 و بنديبسته تغییرات تولید، فرایند تغییرات محصول، اصالح شامل ها،فعالیت از وسیعی طیف سبز بازاریابی

 یا و محصوالت فروش فرایند به سبز بازاریابی). 2011، 6آوان( گرددمی محصول ترویج و تبلیغات اصالح همچنین

 خدمات، و محصوالت خود بر عالوه. است محیطیزیست منافع و مزایا آن اساس و مبنا که دارد اشاره خدماتی

 محیطیزیست لحاظ از که باشد ايگونه به تواندمی نیز آن بنديبسته همچنین و آن تولید شیوه و یندفرآ

 و نیازها تأمین منظور به تولید و طراحی هايفعالیت همه عنوان به تواندمی سبز بازایابی. باشد خوشایند

 ملّی یستزمحیط به ردهاو هايزیان و خسارات حداقل به مربوط نیازهاي همانند. باشد مشتري هايخواسته

 مدت بلند و مدت کوتاه در سازمان یک که شودمی گفته هاییفعالیت همه به سبز بازاریابی). 2012(کیران، 

                                                
1. Polonsky 
2. Polonsky& Rosenberger 
3. Peattie 
4. Tan & Lau 
5. Vaaland 
6. Awan 
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  دد؛گرنمی محصول فیزیکی هايویژگی شامل تنها هافعالیت این دهد؛می انجام زیستمحیط از حفاظت براي

  ).2011(آوان،  باشد یستزمحیط حافظ که باشداي گونه به باید نیز محصول ترویج و تبلیغات فرایندها، بلکه

 بازاریابی سبز تاریخچه - 2-2-2

نام اي به ایده 80، در اواخر دهه 70فارغ از توجهات دهه . گرددبر می 1970تاریخچه بازاریابی سبز به سال 

سمت محصوالت سبز گرایش پیدا  کرد. در این موقع مرکز توجه مشتریان بهسبز ظهور خودش را اعالم بازاریابی 

زه بازاریابی سبز و اندا يارهبمیالدي در 1990 و 1980پس از آن موضوع بازاریابی سبز در اواخر  و کرد

د پیدایش تاکنون در مسیر تکاملی خوبازاریابی سبز از بدو . )1390نژاد, (معین دگان بودننکخصوصیات مصرف

بازاریابی  ) 2001 (هاي خاصی بوده است به گفته پیتیمراحل متفاوتی را طی کرده که هر عصر داراي ویژگی

  اند از:سبز تاکنون سه عصر را طی کرده، که عبارت

میالدي 70 و اوایل دهه 60 هاي دههاین عصر از نظر تاریخی سال بازاریابی سبز اکولوژیک: - عصر اول

 ویژگی عصر اول چنین بود که روي مشکالت محیطی خارجی مانند آلودگی هوا تمرکز کرد.گیرد. را در بر می

گردید و مفاهیم نوین مانند  میالدي آغاز 80 این مرحله از اواخر دهه بازاریابی سبز محیطی: -عصر دوم

     اك شامل طراحیو مزیت رقابتی پدیدار شدند. به عنوان مثال فناوري پ کننده سبزفناوري پاك، پایداري، مصرف

. به طوري که ضایعات و آلودگی در مرحله طراحی حذف گردندیدي بود، محصوالت جدید و سیستم تول

کنندگان مصرف(سالمتی  که کنندخواستند کاالیی مصرفکه نمیکسانی بودند  سبز در این عصرکنندگان مصرف

هنگام تولید، استفاده یا تجزیه، به محیط خسارت وارد شود و براي حیوانات مضر  و اندازد یا دیگران را به خطر

  باشد).

ها و همزمان با تقاضاي فراوان مردم و باال رفتن انتظارات آن بازاریابی سبز پایدار: –عصر سوم 

اقتصاد، تأثیر ها، دیگر عصر دوم قادر به پاسخگویی نبود مباحثی مثل توسعه پایدار در حیطه گیري دولتسخت

هاي این عصر بسزایی روي علم بازاریابی گذاشت و عصر سوم را به سوي بازاریابی سبز پایدار پیش برد چالش

  .)1390(تندکار,  نیازها نگري، عدالت و برابري و تاکید برعبارت است از: آینده

 تاریخچه بازاریابی سبز در ایران  - 2- 2- 3

داري هاي ادبی ایران همواره از حفظ و نگهدینی و مذهبی و اشعار و نوشتههاي بسیار دور در متون از زمان

زیست زیست به نیکی یاد شده و تخریب و آسیب رساندن به آن شدیدا مذمت شده است. اما تخریب محیطمحیط

-شمبرداري بیش از حد منابع در کشور ما نیز همانند بسیاري از کشورهاي جهان در طی قرن گذشته، چو بهره

منجر به تشکیل دستگاهی مستقل به نام کانون شکار ایران، با  1335گیر بوده و تسریع در این روند در سال 

در پی تصویب قانون شکار و  1346در سال  هدف حفظ نسل شکار و نظارت بر اجراي مقررات مربوط به آن شد.
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ساس قانون اخیر، سازمان شکاربانی و صید، سازمان شکاربانی و نظارت بر صید جایگزین کانون فوق شد. بر ا

 6جنگ و شش نفر از اشخاص با صالحیت بود. بر اساس ماده نظارت بر صید، مرکب از وزیران کشاورزي، دارایی، 

قانون فوق، وظایف سازمان شکاربانی و نظارت بر صید از محدوده نظارت و اجراي مقررات ناظر بر شکار فراتر رفته 

وحش کشور، تکثیر و پرورش حیوانات وحشی و حفاظت از زیستگاه العاتی مربوط به حیاتو امور تحقیقاتی و مط

نام  1350در سال  هاي جانورشناسی را نیز در بر گرفت.ها و تعیین مناطقی به عنوان پارك وحش و موزهآن

و نظارت بر  عالی شکاربانیسازمان حفاظت محیط زیست و نام شوراي“سازمان شکاربانی و نظارت بر صید به 

هاي محیطی از جمله پیشگیري از اقدامعالی حفاظت محیط زیست تبدیل شد و امور زیستشوراي“صید به 

پس از برپایی  1353در سال  زیست نیز به اختیارات قبلی آن افزوده شد.بار براي تعادل و تناسب محیطزیان

ماده، این  21ظت و بهسازي محیط زیست در کنفرانس جهانی محیط زیست در استکهلم و با تصویب قانون حفا

اي از ابعاد و کیفیت سازگار با اي برخوردار شد و از نظر تشکیالتی نیز تا اندازهسازمان از اختیارات قانونی تازه

بعد از انقالب نیز طبق اصل پنجاهم قانون اساسی (حفاظت . هاي رشد و توسعه برخوردار شدبرنامههاي ضرورت

نسل امروز و نسل هاي بعد باید در آن حیات اجتماعی روبه رشدي داشته باشند وظیفه عمومی  محیط زیست که

زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن هاي اقتصادي و غیر آن که با آلودگی محیطردد از این رو فعالیتگتلقی می

ت، همچنین طبق اصل مالزمه پیدا کند ممنوع است) از لزوم حفظ و نگهداري از محیط زیست بحث شده اس

واند براي انجام وظایف قانونی خود معاونانی داشته باشد) معاون تیکصد و بیست و چهارم که (رییس جمهور می

باشد. همچنین ها میمحیطی و حفاظت از آنزیست متولی امور زیسترییس جمهور و رییس سازمان محیط

- یب و اجرایی شده است که دال بر حفاظت از محیطها تصوقوانین و مقررات موضوع دیگري نیز طی این سال

محیطی و باشند. با بروز مشکالت زیستمحیطی میهاي زیستها و تخریبزیست بوده و در راستاي رفع آسیب

ان، تبریز، ها در طی سالیان اخیر از جمله آلودگی شدید هواي شهرهاي بزرگی همچون تهررشد هر چه بیشتر آن

ها و سواحل دریاها، پدیده بسیار مضر و خطرناك گرد و غبارها، آلودگی شدید رودخانه داصفهان، شیراز و مشه

هاي سالی و مخصوصا خشک شدن دریاچه ارومیه، پیشروي صحراها در مناطق کویري، معضل بزرگ زبالهخشک

ها به نگلشود، قطع درختان و نابودي جشهري که اغلب به صورت سنتی و با دفن در حاشیه شهرها انجام می

زیست شده است نهادها و گیر محیط... و مشکالت دیگري که گریبان ها وها و جادهمنظور ساخت و ساز راه

ها افتاده و اخیرا شاهد انجام کارهاي مفیدي در این زمینه اندیشی و مقابله با آنمقامات مسئول به فکر چاره

  ه کرد:توان به برخی از آنها به شرح زیر اشارهستیم که می

  هاي تفکیک زباله در مبداطرح -1

  هاي بازیافتبرداري از کارخانهساخت و بهره -2



19 

  تصویب و اجراي قوانین مربوط به استانداردهاي آالیندگی خودروها و کارخانجات -3

  ایجاد مناطق محافظت شده -4

  اجباري کردن برچسب انرژي و نظارت بر مصرف سوخت -5

ها در گروه دولتی بوده و در کنار آن با بوجود آمدن پدیده مسئولیت اجتماعی و بازاریابی البته این طرح

اند تا مردان آمدهاند و به یاري دولتنیز وارد این مقوله شده )NGO(سبز بخش خصوصی و نهادهاي غیر دولتی 

سئولیت خویش در مقابل هم خود از قافله سرعت روز افزون پیشرفت این علم عقب نمانند و هم مقداري از م

کنند را انجام دهند، به همین منظور شاهد زیستی را که با استفاده از آن رشد و پیشرفت میطبیعت و محیط

شوند براي مثال هستیم که عالوه بر قوانین دولتی خود موسسات تولیدي نیز در امر محیط زیست پیشقدم می

کنند و در تبلیغات نیز رف سوخت و میزان آالیندگی تالش میهاي خودروسازي در ارتقا استانداردهاي مصشرکت

هاي تولید ظروف یکبار مصرف و برخی ظروف و لوازم دیگر کنند، یا شرکتزیست معرفی میخود را حامی محیط

کنند از مواد قابل ناپذیر بوده و سالیان سال طبیعت را آلوده میبه جاي استفاده از مواد پالستیکی که تجزیه

اي هستیم که در تبلیغات کنند، یا شاهد ساخت وسایل سبزي همچون مداد روزنامهیافت و تجزیه استفاده میباز

هاي باطله قرار داده است و سعی در کند مواد اولیه خویش را از کاغذهاي بازیافتی و روزنامهخویش عنوان می

  ).1389(صبوري،  ها را داردرسانی به درختان و جنگلجلوگیري از آسیب

 آمیخته بازاریابی سبز- 4-2-2

- قیمت سبز، محصوالت شامل که سبز آمیخته بازاریابی عناصر با آشنایی شده انجام تحقیقات اساس بر

 تشویق را کنندگانمصرف و است گذارتأثیر گانکنندمصرف رفتار بر سبز است توزیع و سبز ترویج سبز، گذاري

 نیز محیطیزیست هاينگرانی تا بگیرند نظر در را محیطیزیست هايجنبه خود، خرید رفتار در که خواهد کرد
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Abstract:  

Due to environmental problems such as global warming and environmental pollution, One 

of the most important issues that in presently marketing helps organizations achieve 

sustainable competitive advantage, a special emphasis on green marketing. Today, one of 

most important variable in making a good picture of company in the consumers’ mind 

who are environment fans is green marketing. It causes that company have much more 

market share and in comparison of competitors have more competitiveness. The company 

will have more satisfied customers that leading to customer confidence and loyalty to the 

company they will. The aim of the present study is to investigate the impact of green 

marketing dimensions in the banking industry on green brand image, green brand 

satisfaction, green brand trust and green brand loyalty. The statistical population consisted 

of all customers and personnel of the branches of Refah bank in  shiraz  town that 249 

Non-accidental available were selected from among them. The research tool is the 

questionnaire. Validity Using content analysis, Convergent validity and Divergent validity 

and reliability using Cronbach's alpha, Composite Reliability and rho-A were approved. 

Research analysis was performed using SPSS softwares and smartPLS3. The results 

showed that the dimensions green marketing had a significant and positive impact on the 

green brand image, green brand satisfaction, green brand trust dnd green brand loyalty. 
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