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 چکیده

ی هاغدغهدبلکه  شودینمخدمات دیده  نیتأمامروزه بازاریابی را باید در نسل سوم آن بررسی کنیم جایی که تنها رفاه در 

به سمت بازاریابی اجتماعی با رویکردهای سبز دیگر  هاسازمان. حرکت ردیگیبرمآینده و سالمتی جسم و روح را نیز در 

ی تالش با آمیخته آن بکار گرفت تا برای بقاء و رقابت و ارائه مسئولیت اجتماع ستیبایم، لذا بازاریابی سبز را باشدیم ریناپذاجتناب

 کنندگانصرفموفاداری  ونمود. به همین منظور در این پژوهش با توجه به آمیخته بازاریابی سبز اقدام به بررسی این عوامل بر اعتماد 

ید که حجم نمونه از طریق فرمول کوکران محاسبه گرد انددادهرا مشتریان فروشگاه حافظ تشکیل  فروشگاهی نمودیم. جامعه آماری

که نتایج نشان داد کلیه عناصر آمیخته بازاریابی سبز )محصول  اقدام به بررسی شد SMARTPLSو از طریق آزمون معادالت خطی 

 است. مؤثرخدمات فروشگاهی  نندگانکمصرفسبز، قیمت سبز، ترویج سبز و مکان سبز( بر روی اعتماد 

 بازاریابی سبز، اعتماد، وفاداری هایفعالیت: کلمات کلیدی

 

Abstract: 

Today, we need to consider marketing in its third generation, where not only prosperity 

is concerned with service delivery, but also future and health concerns for the body and soul. 

Organizations' move towards social marketing with other green approaches is inevitable, so 

green marketing should be combined with it to strive for survival and competitiveness and 

social responsibility. Therefore, in this study, considering the green marketing mix, we 

investigated these factors on the trust and loyalty of store consumers. Statistical population 

consisted of Hafiz shop customers whose sample size was calculated by Cochran formula and 

analyzed through SMARTPLS linear equation test, which showed that all elements of green 

marketing mix (green product, green price, green promotion and location) Green) Effective on 

consumer confidence in store services. 
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