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 چکیده

( یلنات یمخازن پل یبرند سبز )نمونه مورد یرتصو یقاز طر یرقابت یتبر مز یتسبز و خالق یدتول یرحاضر با هدف تاث تحقیق

رود که  یبه شمار م یکاربرد یقتحق یکهدف  یثو از ح یپژوهش به صورت کم یاتژبر اساس استر یقتحق ینانجام شد ا

 یشهر بندرعباس بودند. با توجه به فرمول کوکران نمونه آمار در یلنات یآن مصرف کنندگان شرکت مخازن پل یجامعه آمار

بود.  یکیها به صورت الکترونپرسشنامه  یعروش توز ینبه صورت در دسترس و همچن یریشد روش نمونه گ ییننفر تع 923

نفر از خبرگان و  2 راتبود و بر اساس نظ یقتحق یرهایاز متغ یکهر  یداده ها، پرسشنامه استاندارد برا یابزار گردآور

. یدگرد ییدو تا یکرونباخ مورد بررس یآلفا یببا استفاده از ضر یزآن ن یاییو پا یدگرد ییدپرسشنامه تا ییمتخصصان روا

ها  یافتهقرار گرفتند.  یلو تحل یهمورد تجز AMOSدر نرم افزاز  ییدیتا یعامل یلشده با استفاده از تحل یردآورگ یها داده

 یدار یمثبت و معن یربرند سبز تاث یرسبز بر تصو یدو تول یتدارد و خالق یمثبت یرسبز تاث یدسبز بر تول یتنشان داد که خالق

مشخص شد که  یتاًمثبت دارند و نها یرسبز تاث یرقابت یتبرند سبز بر مز یرو تصو یتسبز، خالق یدتول یگرد یگذارند از طرف یم

 یقاز طر یرقابت یتبر مز یتخالق یرتاث یندار است. همچن یبرند سبز معن یرق تصویاز طر یرقابت یتسبز بر مز یدتول یرتاث

صرفاً  ینکها یبجا یلنات یمخازن پل یدیتول یهابدست آمده شرکت  یجشد. بر اساس نتا دار یمثبت و معن یزبرند سبز ن یرتصو

چرخه عمر  هایرا در تمام جنبه یطیمح یستعوامل ز یدباشند با یمتک یرشد اقتصاد یدر راستا یدبر مدل توسعه تول

داشته باشند تا توسعه  یمحصوالت سبز نوآور یدارائه دهند در تول یستز یطمحصول خود بگنجانند، محصوالت دوستدار مح

 شود. ینشرکت تضم داریپا
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