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Abstract 
Sport is one of the most important and attractive industries in the world, whose 

products face many competitions in the world. Successful sports marketing begins 

with understanding why and how consumers and sports audiences behave. 
Attention to the relationship between customers and sports consumers, in the field 

of sports should have an important place in the performance of organizations and 

stores. In the meantime, the issue of customer loyalty is one of the most important 

issues in the sports industry. Sports marketing management can effectively 

increase customers' willingness to repurchase and customer loyalty by providing 

solutions to improve the quality of services and products. Hence, the component 

of customer loyalty plays an important role in creating long-term benefits for the 

prosperity of the sports industry. One of the most important principles and 

subfields of marketing science is the discussion of green marketing, which refers 

to the coordination of marketing activities with environmental protection. With the 

advent of new consumer products and increasing the welfare of society and the 

efforts of more and more organizations to surpass competitors, the marketing 

approach has changed to a customer-centric approach; But the trend we are facing 

today is the greater awareness of organizations about the environment. 

Environmental pollution caused by human production and consumption is one of 
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the issues that have been repeatedly recognized by organizations active in this field 

as a threat to humanity. As a result, intense dynamism and competition, increasing 

environmental concerns, as well as government regulations and increasing 

consumer awareness, have led companies to consider the physical and mental 

health and cleanliness of the consumer environment. The issue of production in 

accordance with ethical standards is one of the issues that currently needs more 

research and explanation than any other issue and is sometimes necessary for 

societies. Because if they are not ethical customers, they choose ethical 

organizations to deal with. Public support is always for those ethical organizations. 

Considering the application of ethical principles as a guide in all matters, including 

marketing and production, issues such as fairness, deciding what is right or wrong, 

and determining the actions and rules that govern responsible behavior between 

individuals and groups. Affirms, are in the realm of ethics. Observance of ethical 

principles and responsible behavior can pave the way for customer satisfaction, 

trust and loyalty to the company's products. A loyalty study allows sports 

marketers to identify the factors involved in stabilizing customer behaviors. 

Loyalty is defined as the continuous repurchase of a product or service in the 

future, which reflects the deep commitment of the customer that, despite marketing 

efforts to change customer behavior, leads to the purchase of only one brand. The 

findings of the present study allow companies and agencies of sports products that 

support the environment to adopt their marketing and sales policies in their target 

market to emphasize the significant components of their customers and increase 

their sales and profits, which in the economic conditions of world trade today are 

of undeniable importance to the survival and dynamism of manufacturing 

companies. The importance of the information obtained for sports marketers, 

sellers, agencies and manufacturers of sports products and even for domestic 

manufacturers who are trying to improve their sales, adds to the need for this 

research. The purpose of this study was to investigate the relationship dimensions 

green marketing and subcategories producers' ethical standards with customer 

loyalty of sports products. The research method was descriptive and correlational. 

The statistical sample of the present study included 357 customers of sports stores 

in the northern provinces of Iran that were selected randomly. For collect data, 

Habibi Saravi Green Marketing Knowledge Questionnaire (2016), Consumer 

Loyalty Questionnaire for Rasoul Abadi Sport Products (2015), and Sidney and 
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Pure Rage Ethical Criteria Questionnaire (2015) with Likert five-point scale were 

used. Data were analyzed usingPearson correlation test & regression analysis using 

SPSS22 software at α≥0.05. The results showed that there is a relationship between 

green marketing and ethical standards of sporting goods manufacturers. There is a 

relationship between manufacturers ethical standards and customer loyalty to 

sports products. There is a relationship between the components of green 

marketing (green product, green advertising, green price, green product style and 

green product quality) with customer loyalty of sports products. The results of 

regression analysis showed that green marketing (β=0.44) and perception of 

producers' ethical standards (β=0.19) can predict customer loyalty changes in 

sports products. Given that today consumers are more interested in environmental 

issues than in the past and also environmental awareness among them has grown 

significantly, has caused a gradual change in consumer behavior and the entry of 

green marketing into the activities of companies and manufacturers of products. 

Consumption has become one of the sporting goods; Better understanding of 

consumers and green customers and their needs will lead to a better market for the 

future of green sports products and further advancement of companies and 

organizations to produce green sports products according to ethical standards that 

help protect the environment and the health of customers. The results of the study 

show that consumers of sports products are more interested in environmental issues 

than ever before, and environmental awareness has grown significantly among 

them, regardless of what factors in the selection green sports products are 

important to customers and athletes. Better understanding of the behaviors of 

consumers of green sports products and their needs will create a better market for 

the future of these products and help further the production companies, marketers 

and environmentalists who are involved in the production and consumption cycle 

of green sports products. It is suggested that companies that produce sports 

products adopt comprehensive strategies for marketing green sports products in 

the target markets and introduce environmentally friendly products. 

Keywords: Green Marketing, Loyalty, Ethical Criteria, Manufacturers, Customers, 

Sport Products 
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 یربا وفادا دکنندگانیتول یاخالق یارهایمعادراک از سبز و  یابیرابطه بازار

 یمحصوالت ورزش انیمشتر

 3*، علی یعقوبی2یاوزرودمحمدباقر فرقانی ، 1فرشاد یزدانی

 چکیده

با  نندگاندکیتول یاخالق یارهایمع و ادارک از سبز یابیبازار ابعاد نیرابطه بهدف از تحقیق حاضر بررسی 

 انیمشتراز  نفر 357 همبستگی است. -روش تحقیق توصیفیی بود. محصوالت ورزش انیمشتردر  یوفادار

 د. برایانتخاب شدن ای برای نمونهتصادفی خوشه صورتبه کشور یشمال یهادر استان یورزش هایفروشگاه

 به محصوالت کنندهمصرفپرسشنامه وفاداری  ،سبز بازاریابی آگاهی ازپرسشنامه ها از داده آوریجمع

گی پیرسون همبست آزمونتحقیق با  هایدادهاستفاده شد.  دکنندگانیتول یاخالق ارهاییمعپرسشنامه  وورزشی 

ادارک ا سبز ب یابیبازار نیبنتایج نشان داد  .شد وتحلیلتجزیه 22SPSS افزارنرمو و تحلیل رگرسیون چندگانه 

با  اندکنندگیتول یاخالق یارهایمع نیبچنین و هم یمحصوالت ورزش دکنندگانیتول یاخالق یارهایمعاز 

 انیترمش یبا وفاداربازاریابی سبز  هایمؤلفه نیب .رابطه وجود دارد یمحصوالت ورزش انیمشتر یوفادار

 یارهایمع ادارک از. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که بازاریابی سبز و رابطه وجود دارد یمحصوالت ورزش

نند.  به شرکتک بینیپیشتوانند تغییرات وفاداری مشتریان محصوالت ورزشی را می ندکنندگایتول یاخالق

 های مناسب بازاریابی محصوالت ورزشیبا اتخاذ استراتژیشود های تولیدی محصوالت ورزشی پیشنهاد می

 یند.م نمااقدا زیستمحیطدار ائه محصوالت دوستمعرفی و اربه  جانبههمه صورتبهسبز در بازارهای هدف 

 یزشمحصوالت ور ان،ی، مشترتولیدکنندگان ،یاخالق یارهایمع ،یسبز، وفادار یابیبازار :هاکلیدواژه

                                                           
 رانیتهران، ا ،ییرجا دیدانشگاه شه ،یورزش تیریگروه مد ،یبدن تیکارشناس ارشد ترب.  1

 انریآموزش و پرورش، بابل، ا ،یبدن تیترب گروه ،یبدن تیکارشناس ارشد ترب.  2

 ، ایرانبابل ،یروانینوش یدانشگاه صنعت ،یبدن تیگروه ترب ،یورزش تیریمد یدکترا.  3

 :ali.yaghobi@nit.ac.ir Email                                   مسئول: سندهی* نو
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 مقدمه

 هایترین صنایع در جهان است که محصوالت آن با رقابتو جذاب ترینمهمیكی از  عنوانبهورزش 

موفق ورزشی با درک چرایی و بازاریابی (. Keshkar et al., 2013) در سطح جهان مواجه است زیادی

جهان امروز  .(Rahbari et al., 2010) شودکنندگان و مخاطبین ورزشی آغاز میچگونگی رفتار مصرف

رزش، و صنعت در. ستندین یامر مستثن نیاز ا یورزش یهاها، نهادها و مؤسسهجهان رقابت است و سازمان

 ندآیفر ،ردیگعبارتبه ا،ی کنندهمصرف دیفتار خرر قرار دادن تأثیر تحت هاتیاز تمام فعال یهدف اصل

روابط  به توجه ن،یبنابرا (.Hemmati Nezhad & Masoomi, 2018) است دیخر یکننده برامصرف میتصم

 ها وسازمان در عملكرد یمهم گاهیجا دیورزش با حوزهدر  ،یهای ورزشکنندهو مصرف انیمشتر

 نیتراز مهم یكی یمشتر یبحث وفادار ،بیندراین(. Ghasemi & Rasekh, 2019) ها داشته باشدفروشگاه

 مؤثری طوربه ،(. مدیریت بازاریابی ورزشSeyedjavadin et al., 2014) مباحث در صنعت ورزش است

 تواند تمایل مشتریان را به خریدبا ارائه راهكارهایی در جهت ارتقاء کیفیت در خدمات و محصوالت می

 یوفادار مؤلفه، روازاین(. Ramezani Nejad et al., 2018دهد )مشتریان افزایش میمجدد و وفاداری در 

(. MacIntosh et al., 2019) داردصنعت ورزش  رونق یبرا بلندمدتمنافع  جادیدر ا ینقش مهم مشتریان

عهد ت دجایا صورتبه وکارکسبوفادار در چارچوب  انیمشتر جادیو ا یدر مشتر یمفهوم وفادار، درواقع

 شودیم فیمكرر توص طوربهکاالها و خدمات  دیانجام معامله با سازمان خاص و خر یبرا یدر مشتر

(Slack et al., 2020.) 

مردم به  شتریو ب شتریدر سراسر جهان، ب محیطیزیستوحشتناک  یهابیتخر لیبه دلاز سوی دیگر، 

در ارتباط  انیو دانش مشتر یآگاه شیا افزاب(. Ho et al., 2019) کنندیتوجه م محیطیزیست یهاینگران

 ,.Akbari et al)شده است  لیمردم تبد یبرا یجد یابه دغدغه ستیزطیمح ،یرفاه اجتماع بااهمیت

 یشیها در پتر سازمانشیرفاه جامعه و تالش هر چه ب شیافزا د ویجد یبا ظهور محصوالت مصرف(.  2015
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روزه با آن است. اما روندی که ام افتهی رییتغ محورمشتری كردیوبه ر یابیبازار كردیگرفتن از رقبا، رو

های آلودگی(. Manrai et al., 1977) است طیها نسبت به محتر سازمانشیب ارییهوش م،یهست روبهرو

ارها توسط ب مصارف انسانی پدید آمده، از جمله مسائلی هستند که که در نتیجه تولیدات و محیطیزیست

مسائل  نیا (.Cao, 2011) اندتهدیدی برای بشر شناخته شده عنوانبهال در این زمینه های فعسازمان

ار را تحت فش ابانیبازار ینگران نی. اباشدیعمده مردم در تمام جهان م یهنوز هم نگران محیطیزیست

 ندینما ذسبز اتخا یابیبه نام بازار یابیبازار یاستراتژ کیداده و  رییخود تغ یقرار داد تا استراتژ

(Noorbakhsh et al., 2014; Eshraghi & Kheiri, 2015.) هیارا نابایبازار یبرا یاستراتژ ،نیبهتر نیبنابرا 

 ,Hartmann & Apaolaza) است انیمحصوالتشان به مشتر محیطیزیستاطالعات مشروح در مورد اعتبار 

2006; Liaqatzadeh & Shafei, 2018.) 

کنندگان قرار ها و مصرفگسترده مورد توجه سازمان یبه شكل 1980ه سبز از ده یابیجنبش بازار

 ییهاتیشامل تمام فعال یطیمح ایسبز  یابی. بازار(Hamzehpour & Forghani Ozurdi, 2018) گرفته است

 دشویم یطراح یبشر یهاو خواسته ازهاین یارضا منظوربهمبادالت  لیو تسه جادیا یاست که برا

 باشند زیستمحیط یها با حداقل اثرات مضر و مخرب روو خواسته ازهایارضاء ن نیا کهطوریبه

(Vilkaite-Vaitone & Skackauskiene, 2019 .)به  زیستمحیطدار محصوالت دوست دیتول ها باسازمان

جامعه به  شنیب در رگذارییکنندگان به دنبال تأثمصرف کهدرحالی ،یاجتماع تیدنبال کسب مشروع

مطالعه در مورد رفتار در ادامه  .(Haghighi Kaffash & Akbari, 2011) هستند محیطیزیست مسائل

 & Elahi) شد داریپد یابیبازار زانیربرنامه یمهم برا موضوع کی عنوانبه، 1سبز کنندهمصرف

Yaghoubi, 2011).  قیاطرافشان از طر طیتالش افراد در محافظت از خود و مح عنوانبهمصرف سبز 

 تیولئمسی وعن عنوانبه زیستمحیطکنندگان به مصرف یبوده و نشانگر توجه و نگران دیخر ماتیصمت

                                                           
1. Green Consumer Behaviour 
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در انتخاب  یراتییبه تغ منجر دینش جدیب نی. اباشدیاز جانب دولت و اجتماع م یو نه الزام قانون یاجتماع

 ,Suplico) ده استش کنندگانمصرفسوی  ل کاالها ازین قبیا دکنندگانیو تول یمصرف نوع محصوالت

اشاره به  که سبز است یابیبحث بازار ،یابیعلم بازار یهارشاخهیاصول و ز نیا نیتراز مهم یك(. ی2009

با (. Khodadad Hosseini et al., 2015)دارد  زیستمحیطبا حفظ  یابیبازار یهاتیکردن فعال هماهنگ

رفتن از گ یشیها در پتر سازمانشیر چه برفاه جامعه و تالش ه شیافزا د ویجد یظهور محصوالت مصرف

 رووبهراما روندی که امروزه با آن  ؛است افتهی رییمشتری محور تغ كردیبه رو یابیبازار كردیرقبا، رو

های آلودگی(. Habibi Sarvi et al., 2016) است طیها نسبت به محتر سازمانشیب ارییهوش م،یهست

ارها توسط ب ارف انسانی پدید آمده، از جمله مسائلی هستند کهمص که در نتیجه تولیدات و محیطیزیست

 Cao, 2011; Ranaei) اندتهدیدی برای بشر شناخته شده عنوانبههای فعال در این زمینه سازمان

Kordshouli & Allahyari Bouzanjani, 2012 در نتیجه، پویایی و رقابت شدید و افزایش نگرانی نسبت .)

ت ها را بر آن داش، شرکتکنندگانمصرفچنین مقررات دولتی و افزایش آگاهی و هم زیستمحیطبه 

 (. Samadi et al., 2010کنند ) تأملنیز  کنندگانمصرفکه در سالمت جسمانی و روانی و پاکیزگی محیط 

های گیرد، تغییرات بازاریابی ناشی از الگومی بازاریابی از موضوعاتی است که تابع تغییرات قرار

حیطی های منتیجه نگرش کنندگانمصرفرفتار  در رییتغ (.Jaberi et al., 2018) افراد است سلیقه و مصرف

بر اساس خرید آگاهانه محیطی و دیگر عوامل مرتبط با آن است  کنندگانمصرفات آن بر رفتار ریتأثو 

(Hartmann & Ibanez, 2006و منجر ) زیستطمحیبه  شتریاز خسارات ب یریجلوگو  به شروع انقالب سبز 

 Rahbar & Abdulبرجای گذاشت ) انكاریغیرقابل تأثیرگردید و بر روی رفتارهای خرید مشتریان 

Wahid, 2011 .)نیکه با قوان محیطیزیست ییکنندگان در برابر پاسخگومصرف یهادغدغه 

 یهابرنامه جادیو ا یطراح منظوربهها را شرکت ازی شده، تعداد رو به رشد راستاهم زین محیطیزیست

سبز در تالش  یابیبازار(. Liaqatzadeh & Shafei, 2018) دوستانه تحت فشار قرار داده است ستیزطیمح
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است  داریاپ یو اقتصاد یاجتماع ،محیطیزیستکه از لحاظ  دیبگشا یابیبازار یبه رو یاندازاست چشم

(Ottman, 2017.) کاهش  های الزم را جهتاقداماتی، گام یریکارگبهصنایع با  در این میان برخی از

-فعالیت ا بایدهاند. در این اقدامات شرکتباشند برداشته توانند داشتهمی زیستمحیطاثرات نهایی که بر 

اقل ضمن حد انجام دهند که ایگونهبهگذاری محصوالت قیمت های خود را در تولید، توزیع، تبلیغ و

 وق دهنددوستانه س زیستمحیطرا نیز به سوی رفتاری  کنندگانرفمص ،محیطیزیستهای نمودن زیان

(Ranaei Kordshouli & Allahyari Bouzanjani, 2012). تأسفانه اکثر مردم معتقدند که بازاریابی سبز م

 (. Elahi & Yaghoubi, 2011های محیطی اشاره دارد )منحصراً به ترفیع یا تبلیغ محصوالت با ویژگی

فتارهای با بسیاری از ر مستقیماً محیطیزیستدهند که آگاهی و دانش قیقات نشان میبسیاری از تح

عمیقی بر رفتار  تأثیر محیطیزیستافزایش آگاهی (. Barber et al., 2009) کننده رابطه داردفمصر

مهم رفتار  مؤلفه(. Schlegelmilch et al., 1996) کننده و گسترش بازار محصوالت سبز داردمصرف

 ، افزایش دانش در مورد محصوالت سبز ومحیطیزیست کننده هوشیار نسبت به مسائلمصرف

ت خود و ترجیح محصوال محیطیزیستهای است. شمار زیادی از مشتریان، افزایش آگاهی زیستمحیط

ات دوستدار خدمو  محصوالت به خرید سبز و پرداخت مبلغ بیشتر برای شانتمایل های سبز را باشرکت

 یبرا طیحساس به مح یكردیکه از رو ییهاشرکت (.Han et al., 2011) دهندنشان می زیستیطمح

 یهاوسط گروهت تنهانهکنند، یم تیسبز حما شیگرا کیاز  ایکنند یم خود استفاده وکارکسب شبردیپ

 در رابطه با اریهوش انیتوجه مشتر بلكه مورد شود،ینم جادیکارشان ا یبرا یممانعت زیستمحیطمحافظ 

راد اف تینگرش و سطح حساس یمطالعات مرتبط با بررس (؛Ramirez, 2011) رندیگیقرار م زیستمحیط

 ای ازستهداز یک سو، نمود.  میرا به دو دسته تقس دیبر رفتار خر هاآن تأثیرو  محیطیزیست مسائل به

 شیه افزاب منجر محیطیزیست مسائلافراد از  هاییو نگران تیحساس شیافزا که اندنشان داده مطالعات

 ,Laddha & Malviya, 2015; Shahlaei Bagheri) شودیم زیستمحیطدار محصوالت دوست دیخر
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دارند،  یمحیطزیست مسائلتری به شیب ینگران کهی انیمشتر روازاین(. Ramezanian et al., 2010؛ 2014

هت شواهدی ج از سوی دیگر، خواهند داشت.محصوالت  دیخر رفتاری سبز در زیتری نشیبا احتمال ب

 نشده است.  پیداروابط باال  تأیید

آورده  به تقاضا را فراهم نسبت عرضه شیافزا نهیانبوه کاال و خدمات زم دیامكان تول از سوی دیگر،

بازار و  هطیح توانینم گرینمانده و د یمشتری باق تیرضا جز جلب یراه دکنندگانیبرای تول و است

به  توجه(. Ahmadi & Askari Dehabadi, 2016) کرد فیمحدود گذشته تعر ابزارهای ا باعرضه ر

 تیهمتوجه به ا ا،یهای متعدد در کشورهای دنکنندهدیدر کشورهای مختلف و حضور تول گذاریهیسرما

 را ضروری کرده است وکارکسب مربوط به هایگیریتصمیمدر  هاآنو نحوه لحاظ  یاخالق هایارزش

(Seyedi & Paknejad, 2015.) است که یجمله مسائل از یاخالق ارهاییمع تیبا رعا دیبحث تول 

ست الزمه جوامع ا یو در مواقع دارد نییو تب قیبه تحق ازین گریاز هر موضوع د شیب حاضر کهدرحالی

(Hamidi zadeh et al., 2012ز .)برای معامله را  یهای اخالقنباشند، سازمان یاخالق انیاگر مشتر رای

 ,Faramarz Gharamaleki) است یهای اخالقاز آن سازمان شهیهم یمردم هایتیحما .گزینندبرمی

 یابیراز جمله بازا امور دستورالعمل و راهنما در تمام کی عنوانبه یاخالق کاربرد اصولبا توجه به  (.2015

چه  نكهیخصوص ا در رییگمیتصم همچون انصاف، یموضوعات (،Heidari Kashani, 1998) دیو تول

ها را روهگ و افراد نیب مسئوالنهکه رفتار  یو مقررات اتینمودن عمل مشخص غلط و ایدرست است  زییچ

 تیمسئول سبب شده امروزهو  (Orme & Ashton, 2003قرار دارند ) اتیاخالق حوزهدر  کند،یم تأیید

(. رعایت Rezaei Soufi et al. 2021شود ) ریگهمه یورزش عیدر صنا ایفزاینده طوربه شرکت یاجتماع

 مشتریان به محصوالت وفاداری و اعتماد ت،یرضا ساززمینهتواند اصول اخالقی و رفتار مسئوالنه می

 (. Ahmadi & Askari Dehabadi, 2016تولیدی شرکت گردد )
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 رفتارهای مشتری را مورد دهد تا عوامل دخیل در تثبیتمطالعه وفاداری به بازاریابان ورزشی اجازه می

خرید مجدد و پیوسته از یک کاال یا  عنوانبهوفاداری  (.Kharazmi et al., 2015شناسایی قرار دهند )

 ایهکه با وجود تالش باشدیم یمشترتعهد عمیق  دهندهنشانشده است که  فیخدمات در آینده تعر

 وفاداری درواقع (.Oliver, 1999) شودمارک میتغییر رفتار مشتری، باعث خرید تنها یک  برای بازاریابی

 نیتراز مهم یكی (.Ryan et al., 1999) شوده میسنجید خدمات یا کاال از مجدد خرید به تعهد طریق از

 Ahmadi & Askari) به سازمان است مشتری وفاداری در مشتری، اعتماد کردن جادیعوامل برای ا

Dehabadi, 2016طیمح میموج عظیابد. القی توسط تولیدکنندگان، استمرار می( که با رعایت اصول اخ-

ها را به مطالعه و تفحص در حوزه از یاریپژوهشگران بس ر،یسبز در چند دهه اخ یهاشیو گرا ییگرا

 یابیبازار .(Khodadad Hosseini et al., 2015) کرده است بیسبز ترغ یهاتیو فعال زیستمحیط طهیح

رنگ و  حوزه نیا یرهایاز متغ یارینبوده است و بس یمقوله مستثن نیاز ا شرویپ یلمع عنوانبهورزشی نیز 

مقررات دولتی  و همچنین زیستمحیطافزایش نگرانی نسبت به از سوی دیگر  اند.سبز به خود گرفته یبو

ها را بر آن داشته است که در سالمت جسمانی و روانی و ، شرکتکنندگانمصرف و افزایش آگاهی

محصوالت  نیاز به تولید (. بنابراینVaaland et al, 2008) کنند تأملکنندگان نیز مصرف یزگی محیطپاک

ها با تالش محیطیزیستها را مجبور به تلفیق موضوعات های تجاری سبز، شرکتاکولوژیک و فعالیت

اند متوجه شده اهشرکت نیدراز ا انیدر طول سال (.Alipour, 2010) و راهبردهای بازاریابی کرده است

د آنچه نتقداز افراد مع یاریکنند. بسینم یداریخر سادگیبهرا  یهر محصول یآگاه امروز انیکه مشتر

در  یاعمده راتییاطالعات، تغ این است نه محصول و حال با توجه به یمشتر میامروز در آن کمبود دار

 را از محصول هاآن کهطوریهباست  یریگدر حال شكل یورزش محصوالتکننده دیتول یهاشرکت

اکنون عامل  ی(. توجه به مشترKharazmi et al., 2015) بردیم شیپ یمحور یبه سمت مشتر یمحور

 (.Malekzadeh, 2015) کندیم دایپ تیاهم نجایه در اچاکنون آن است یرقابت تیمز یبرا یدیکل
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 نیتریاصل عنوانبهباشند که یم زیستمحیطمحصوالت ورزشی حامی  کنندگانمصرفو ورزشكاران 

 یابیبازار ارتباطدر خصوص  قیقجاست که تح نیشوند و از ایم یمعرف یورزش محصوالت دارانیخر

 د. دانیالزم مرا  یورزش انیمشتروفاداری  ابو  دکنندگانیتول یاخالق یارهایسبز مع

هستند  تزیسمحیطامی های محصوالت ورزشی که حها و نمایندگیهای تحقیق حاضر به شرکتیافته

ای هشان بر مؤلفههای بازاریابی و فروش خود در بازار هدفدهد تا برای اتخاذ سیاستاین امكان را می

دار مشتریان خود تأکید نموده و بر میزان فروش و سود خود بیفزایند که این امر در شرایط اقتصادی امعن

اشاره  های تولیدی است. با توجه به آنچهپویایی شرکت تجارت جهانی امروز اهمیتی انكارناپذیر در بقاء و

های تولیدی محصوالت گیری شرکتی آن در جهتکنندهشد وجود ضعف اطالعات و نقش تعیین

چنین اهمیت اطالعات باشد. همورزشی، اجرای تحقیق حاضر از اهمیت و ضرورت بسزایی برخوردار می

ها و تولیدکنندگان محصوالت ورزشی و حتی ، نمایندگیحاصله برای بازاریابان ورزشی، فروشندگان

برای تولیدکنندگان داخلی که سعی در بهبود وضعیت فروش خود دارند، بر ضرورت اجرای تحقیق حاضر 

  افزاید.می

 Darvishi Harzevili et al. (2021), Khoshlesan et al. (2015), Vahidiمطالعات محققینی همچون 

Noghani et al. (2014),  مشتریان داللت دارد؛ از سوی رفتار خریدبه وجود ارتباط میان بازاریابی سبز و 

ابعاد بازاریابی سبز بر وفاداری  تأثیر دهندهنشان Serajzadeh Fard & Miladian (2016) دیگر مطالعات

(Chrisjatmiko, 2018; Jialing et al., 2017; Beykzad & Yavari, 2016; Rafiei & Rafiei, 2014 )

 & Seyediو  Ebrahimi & Roodani (2009) تحقیقاتچنین نتایج نسبت به محصوالت سبز است. هم

Paknejad (2015) لت دارد. دال کنندگانبا رفتار مصرف دکنندگانیتول یاخالق ارهاییمع ۀرابط به وجود

 یاخالق یارهایسبز و مع یابیبازار نیدر مورد رابطه ب پژوهشی ،ورزش حوزهدر  قیتحق ینهیشیبر اساس پ

پرسش  نیحال ا؛ است در کشور صورت نگرفتهی محصوالت ورزش انیمشتر یبا وفادار دکنندگانیتول
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محصوالت  انیمشتر یبا وفادار دکنندگانیتول یاخالق یارهایمعو  بازاریابی سبز ایکه آ دآییم وجوده ب

 ؟ ی ارتباط دارد یا نهورزش

 روش تحقیق 

ر اساس است و ب یبوده و از لحاظ هدف کاربرد یهمبستگ -یفیتوص قاتیقنوع تح پژوهش حاضر

 یجامعه آمار .رودیبه شمار م یدانیم قاتتحقی نوع از هاداده ینظارت و درجه کنترل و گردآور زانیم

گلستان(  ن،الیکشور )مازندران، گ یشمال یهادر استان یورزش پوشاک هایفروشگاه انیمشتر هیشامل کل

بر  یاست، نمونه آمار نفر برآورد شده 50000که بیش از  یجامعه آمار بودن با توجه به گسترده .باشدیم

 یتصادف صورتبهنفر از سه منطقه )غرب، مرکز و شرق(  357 زشیبا احتساب ر مورگان جدولاساس 

سشنامه پر 4متشكل از  ق،یتحق نیاطالعات ا یابزار گردآور انتخاب شد. از نمونه در دسترس  ایخوشه

نام  هاییتاولونوع تحصیالت و  سطح و ت،یمانند جنس سؤاالتیاست. پرسشنامه جمعیت شناختی شامل 

استفاده شد. در این  Habibi Sarvi (2015)ی ست. در این پژوهش از پرسشنامهای پوشاک ورزش یتجار

)محصول  فهمؤلپنج  که به محصوالت ورزشی انیسبز مشتر بازاریابی آگاهی از پرسشنامه عوامل مرتبط

با  سؤال 21در  شودیی مبندمحصول سبز، سبک محصول سبز( تقسیم تیفیسبز، ک غیسبز، تبل متیسبز، ق

کننده به محصوالت پرسشنامه وفاداری مصرف .ردیگیقرار م یابیمورد ارز كرتیل یارزش 5 اسیمق

 ایهکه پاسخ در نظر گرفته شد قیتحق هایداده یگردآور یسؤال برا 25با  Rasoolabadi (2015)ورزشی 

 ازیمخالفم )امت ی(، تا حدود1 ازیکامالً مخالفم )امت هایهیبا گو ایدرجهپنج وستاریپ کیآن با استفاده از 

و نهایتاً  است شدهبندیدرجه( 5 ازی( و کامالً موافقم )امت4 ازیموافقم )امت ی(، تا حدود3 ازی)امت نظرمبی(، 2

 5با مقیاس  Seyedi & Paknejad (2015) دکنندگانیتول یاخالق ارهاییمع ادراک از سؤالی 22پرسشنامه 

 محصول سبز از دیتول، دکنندگانیسوی تول ازی اجتماع تیتوجه به مسئول) مؤلفهارزش لیكرت که پنج 

سوی  از تیبه اصل شفاف توجه، دکنندگانیسوی تول به اصل صداقت از توجه، دکنندگانیسوی تول
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هد، مورد د( را مورد بررسی قرار میدکنندگانیسوی تول با رقبا از سالم به رقابت توجه، اندکنندگیتول

د و انحراف ، فراوانی، درصمیانگین نظیر توصیفی آمار از هاداده تحلیل تجزیه استفاده قرار گرفت. برای

ار استنباطی سطح آم. در گردیدجداول در جامعه تحقیق استفاده  صورتبهاستاندارد برای توصیف متغیرها 

 افزاررمنها( با استفاده از آزمون پیرسون )طبیعی بودن توزیع دادهاز  قیتحق یهاهیآزمون فرض یبرا
1

22SPSS  05/0در سطح≥α  قرار گرفت. وتحلیلتجزیهمورد 

 هاافتهی

اشتند. فراوانی د %94/52، و زن %06/47جنسیت مرد با  کنندگان داراینتایج توصیفی نشان داد شرکت

 کنندگان در رشتهشرکت % 90/40با بیشترین فراوانی بودند.  %06/47افراد با مدرک کارشناسی با 

در صدر  %14/43ی، آدیداس با مارک پوشاک ورزش هایتیاز لحاظ اولوفعالیت دارند.  بدنیتربیت

اولویت سومی را  کنندگانشرکت %09/38در صدر اولویت دوم بود و  35/%57اولویت اول بود، نایک با 

 اعالم نكردند.

  

                                                           
1. Statistical Package for the Social Sciences 



78  انیمشتر یبا وفادار دکنندگانیتول یاخالق یارهایمعادراک از سبز و  یابیرابطه بازار … 

 

 

 ی تعیین ارتباط متغیرهای اصلی تحقیقبراماتریس همبستگی  جینتا. 1جدول 

سبز یابیبازار آماره هامؤلفه دکنندگانیتول یاخالق یارهایمع  انیمشتر یوفادار   

سبز یابیبازار  
r  *128/0 *171/0 

Sig  003/0 014/0 

دکنندگانیتول یاخالق یارهایمع  
r 

*281/0  **264/0 

Sig 003/0  001/0 

انیمشتر یوفادار  
r 

*171/0 **264/0  

Sig 014/0 001/0  

 است. دارمعنی >05/0pو * در سطح  >01/0p** در سطح 

(. >05/0pدهد که بین متغیرهای تحقیق رابطه معناداری وجود دارد )یم( نشان 1نتایج جدول )

 انیمشتر یوفادار( و =r-128/0) دکنندگانیتول یاخالق یارهایمعبا  سبز یابیبازاررزش که ا صورتبدین

(171/0-r= ؛ و)انیمشتر یوفاداربا  دکنندگانیتول یاخالق یارهایمع (264/0-r=)،  رابطه مثبت و معناداری

 (. >05/0pدارد )

 

 

 



  79 ۱۴۰۰ زمستانم ، چهاردوره دوم، شماره                              فصلنامه علمی مطالعات بازاریابی ورزشی

 

 قیقتح یاصل یرهایمتغ هایمقیاسارتباط خرده  نییتع یبرا یهمبستگ سیماتر جینتا. 2جدول 
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 ی تحقیق هامؤلفه. نتایج بدست آمده از وضعیت 3جدول 

 ی تحقیقهامؤلفه

 3مقدار آزمون = 

 مقدار تی
درجه 

 آزادی

 مقدار

 معناداری

اختالف 

 میانگین

 %95میزان تفاوت با فاصله 

 حد باال حد پایین

 5637/0 4221/0 4653/0 001/0 356 594/3 وفاداری

 5139/0 4218/0 4773/0 001/0 356 322/3 دکنندگانیتول یاخالق یارهایمعادراک از 

 4983/0 3672/0 3976/0 002/0 356 537/3 اندکنندگیاز سوی تول یاجتماع تیتوجه به مسئول

 5143/0 3715/0 4357/0 001/0 356 317/3 دکنندگانیمحصول سبز از سوی تول دیتول

 4986/0 4029/0 4468/0 001/0 356 213/3 دکنندگانیتوجه به اصل صداقت از سوی تول

 4827/0 3872/0 4219/0 001/0 356 359/3 دکنندگانیاز سوی تول تیتوجه به اصل شفاف

 5182/0 3942/0 4371/0 002/0 356 618/3 گاندکنندیتوجه به رقابت سالم با رقبا از سوی تول

 5712/0 4139/0 4653/0 001/0 356 385/3 بازاریابی سبز

 5139/0 3792/0 4125/0 003/0 356 824/3 محصول سبز

 5019/0 3691/0 4867/0 001/0 356 257/3 سبز متیق

 5147/0 3917/0 4707/0 001/0 356 412/3 سبز غیتبل

 4983/0 3692/0 3921/0 001/0 356 291/3 محصول سبز تیفیک

 5407/0 4136/0 4596/0 002/0 356 581/3 سبک محصول سبز

ی اخالق یارهایادراک از مع (،594/3وفاداری ) زانیمدهد که ( نشان می3ل )در جدو شدهارائهنتایج 

بنابراین  ؛معناداری باالتر از حد متوسط قرار دارد طوربه( 385/3) سبز یابیبازار(، 322/3) دکنندگانیتول

 قرار دارد. یدر سطح مطلوب تحقیق هایمؤلفهتمامی بیان کرد:  %95با سطح اطمینان 

 یورزش محصوالت دکنندگانیتول یاخالق یارهایسبز با مع یابیبازار بین رابطهیج آزمون . نتا4جدول 

Sig. r متغیر تعداد 

001/0 277/0 357 
 سبز یابیبازار

 یمحصوالت ورزش دکنندگانیتول یاخالق یارهایمع
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 یابیبازاراست بین  001/0دهد که با توجه به مقدار معناداری آزمون برابر با نتایج آزمون پیرسون نشان می

 دارد. معناداری رابطه یمحصوالت ورزش دکنندگانیتول یاخالق یارهایسبز با مع

و بازاریابی سبز با وفاداری دکنندگانیتول یاخالق یارهایادراک از مع . نتایج همبستگی5جدول   

داریاسطح معن همبستگی ضریب   آماری هایشاخص 

462/0  058/0 دکنندگانیتول یاخالق یارهایادراک از مع   

021/0  185/0 دکنندگانیاز سوی تول یاجتماع تیتوجه به مسئول *  

001/0  305/0 دکنندگانیمحصول سبز از سوی تول دیتول ***  

031/0  173/0 دکنندگانیتوجه به اصل صداقت از سوی تول *  

001/0  288/0 دکنندگانیاز سوی تول تیتوجه به اصل شفاف ***  

001/0  293/0 دکنندگانیرقابت سالم با رقبا از سوی تولتوجه به  ***  

001/0  661/0  محصول سبز ***

001/0  373/0 سبز متیق ***  

001/0  452/0 سبز غیتبل ***  

001/0  586/0 محصول سبز تیفیک ***  

001/0  681/0  سبک محصول سبز ***

001/0  633/0 سبز یابیبازار ***  

 

 001/0در سطح  دارمعنی:  ***        01/0ر سطح د دارمعنی:  **      0 /05دار در سطح معنی : *

فاداری آن با و هایزیرمجموعهو  دکنندگانیتول یاخالق یارهایادارک از معبرای بررسی ارتباط بین 

( رابطه مثبت و 5)جدول  های تحقیقمشتریان، از روش همبستگی پیرسون استفاده شد. بر اساس یافته

و وفاداری وجود دارد.  دکنندگانیتول یاخالق یارهایادارک از معبین ( r=315/0و  p >001/0) معناداری

 یارهایادارک از معشود. بنابراین کسانی که نمره باالتری به لذا فرض صفر در سطح یاد شده رد می

 هاییرمجموعهزداده بودند، دارای وفاداری بیشتری بودند. در مورد همبستگی بین  دکنندگانیتول یاخالق
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از  یاجتماع تیتوجه به مسئولبا وفاداری مشتریان، متغیرهای  دکنندگانیتول یاخالق یارهایمعادارک از 

و دیگر متغیرها  α=05/0در سطح   دکنندگانیبه اصل صداقت از سوی تول توجهو  دکنندگانیسوی تول

داری او معن ترابطه مثب چنین،هم ارتباط مثبت و معناداری با وفاداری مشتریان داشتند.  α=001/0در سطح 

(001/0<p  63/0و =r)  وجود دارد. لذا فرض صفر در سطح یاد شده  انیمشتر یو وفادار بازاریابی سبزبین

بیشتری  داریوفاداشتند، دارای  سبز باالتری یبازاریابشود. بنابراین کسانی که نمره باالتری در رد می

 ه در جدولک طورهمان ،انیمشتر یبا وفادارز سب یبازاریاب هایزیرمجموعهبودند. در مورد همبستگی بین 

 داشتند. انیمشتر یداری وفاداراارتباط مثبت و معن هاآنتمامی  ،گرددمالحظه می (5)

و  گاندکنندیتول یاخالق یارهایادارک از معهای . نتایج همبستگی چندگانه بین زیرمجموعه6جدول 

 بازاریابی سبز با وفاداری

 

وی از س یاجتماع تیتوجه به مسئولدهد که بین نتایج ضریب همبستگی چندگانه نشان می

ستقیم و رابطه م انیمشتر یفاداروبا  دکنندگانیبه اصل صداقت از سوی تول توجهو  دکنندگانیتول

دهد که میزان چنین مقدار حجم واریانس نشان می( وجود دارد. همr= 46/0و  p >001/0معناداری )

درصد به سایر عوامل خارج از مدل مربوط  72درصد به عوامل فوق مربوط بوده و  28 انیمشتر یوفادار

 سبز متیقو  سبز غیتبل، سبک محصول سبزه بین دهد کنتایج ضریب همبستگی چندگانه نشان می شود.می

چنین مقدار حجم ( وجود دارد. همr= 72/0و  p >001/0رابطه مستقیم و معناداری ) انیمشتر یوفاداربا 

درصد به  48درصد به عوامل فوق مربوط بوده و  52 انیمشتر یوفاداردهد که میزان واریانس نشان می

 شود.سایر عوامل خارج از مدل مربوط می

 N R 2R P مدل رگرسیون

 001/0 28% 46/0 357 دکنندگانیتول یاخالق یارهایادارک از معهای زیرمجموعه

 001/0 52% 72/0 357 های بازاریابی سبززیرمجموعه
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های رمجموعهزیو  دکنندگانیتول یاخالق یارهایادارک از معبین . معادله رگرسیون متغیرهای پیش7 جدول

 یوفادارآن با متغیر 

از سوی  یاجتماع تیتوجه به مسئول هایزیرمجموعهدهد که نتایج رگرسیون چندمتغیره نشان می

(  t=54/3و  p<001/0) دکنندگانیتوجه به اصل صداقت از سوی تول ،(t=5/4و  p<001/0) ندگاندکنیتول

ج مربوط به هستند. نتای انیمشتر یوفادار بینیپیشدارای رابطه خطی با متغیر معیار بوده و واجد شرایط 

جه به تون با دهد که بین وفاداری مشتریانشان می بینپیش( در مورد متغیرهای Bرگرسیون ) خطشیب

( 3/1) دکنندگانیتوجه به اصل صداقت از سوی تول( و 24/0) دکنندگانیاز سوی تول یاجتماع تیمسئول

کننده  بینیپیشعوامل  ترینمهمدهد که رابطه مستقیم وجود دارد. نتایج ضریب معیاری بتا نیز نشان می

توجه به اصل (، 34/0) دکنندگانیاز سوی تول یاجتماع تیتوجه به مسئولوفاداری مشتریان به ترتیب 

باط دهد که ارتای نشان می( هستند. نتایج ضریب همبستگی سهمیه29/0) دکنندگانیصداقت از سوی تول

توجه به اصل غیر مستقل از مت دکنندگانیاز سوی تول یاجتماع تیتوجه به مسئولوفاداری مشتریان با متغیر 

توان معادله بود. بر اساس نتایج حاصله می 34/0ط و برابر با باالترین ارتبا دکنندگانیصداقت از سوی تول

 زیر نوشت: صورتبهمربوطه  بینپیشرا از روی متغیر  وفاداری مشتریانرگرسیون 

3/30- (y )24/0 ( +x )2/1 وفاداری مشتریان = 

 گامبهگاممدل رگرسیون 

 ضرایب

 غیرمعیاری 

ضریب 

 معیاری
t P همبستگی 

B Sd. Er Beta   

 صفر

 ایمرتبه 
 ایسهمیه

   3/30- 12/7  2/4- 001/0 (a)مبدأعرض از 

 34/0 34/0 001/0 5/4 34/0 05/0 24/0 دکنندگانیاز سوی تول یاجتماع تیتوجه به مسئول

 23/0 51/0 001/0 54/3 29/0 27/0 3/1 دکنندگانیتوجه به اصل صداقت از سوی تول



8۴  انیمشتر یبا وفادار دکنندگانیتول یاخالق یارهایمعادراک از سبز و  یابیرابطه بازار … 

 

 = y نندگاندکیاز سوی تول یاجتماع تیتوجه به مسئولو  = x  دکنندگانیتوجه به اصل صداقت از سوی تول

 انیشترم یوفادارآن با  هایزیرمجموعهو بازاریابی سبز  بینپیشمعادله رگرسیون متغیرهای  .8 جدول

و  p >001/0) سبک محصول سبز هایزیرمجموعهدهد که نتایج رگرسیون چند متغیره نشان می

12/5=t)، سبز غیتبل (001/0< p  64/3و=t و )سبز متیق  (031/0=P   17/2و- =t)،  دارای رابطه خطی با

رگرسیون  خطشیبهستند. نتایج مربوط به  انیمشتر یوفادار بینیپیشمتغیر معیار بوده و واجد شرایط 

(B در مورد متغیرهای )غیتبل( و 1/2) سبک محصول سبزکه بین وفاداری مشتریان با  دهدمینشان  بینپیش 

( رابطه معكوس وجود دارد. نتایج ضریب معیاری بتا نیز -9/0) سبز متیق( رابطه مستقیم و با 7/1) سبز

(، 54/0) بزسبک محصول سکننده وفاداری مشتریان به ترتیب  بینیپیشعوامل  ترینمهمدهد که نشان می

باط دهد که ارتن میای نشا( هستند. نتایج ضریب همبستگی سهمیه-17/0) سبز متیق( و 32/0) سبز غیتبل

باالترین ارتباط و  بزس و قیمت سبز غیتبلمستقل از دو متغیر  سبک محصول سبزوفاداری مشتریان با متغیر 

توان معادله رگرسیون وفاداری مشتریان را از روی متغیرهای بود. بر اساس نتایج حاصله می 39/0برابر با 

 زیر نوشت. صورتبهمربوطه  بینپیش

1/49- (z )9/0- (y )7/1 ( +x )1/2 وفاداری مشتریان = 

   = z   سبز  متیق           = y   سبز  غیتبل        = x   سبک محصول سبز 

مدل رگرسیون 

گامبهگام  

 ضریب معیاری غیرمعیاریضرایب 

t P 

 همبستگی

B Sd. Er Beta ایصفر مرتبه ایسهمیه   

-1/49 (a) مبدأعرض از   67/6  - 35/7-  001/0 - - 

محصول سبز سبک  1/2  39/0  54/0  12/5  001/0  68/0  39/0  

سبز غیتبل  7/1  48/0  32/0  64/3  001/0  66/0  28/0  

-9/0 سبز متیق  39/0  17/0-  17/2-  031/0  37/0  17/0-  
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 شود:ذیل نمایش داده می صورتبهمعادله کلی رگرسیون چند متغیره 

 

ان، ابتدا یتشریح و تحلیل رگرسیون چند متغیری و دستیابی به مدل رگرسیونی وفاداری مشتر منظوربه

باید متغیرهایی که قرار است وارد معادله رگرسیونی شوند، مشخص نمود. به همین جهت تمامی متغیرهای 

زمان بررسی شده و در هم صورتبه هاآن تأثیرانتخاب شد تا ابتدا میزان  1مأمستقل به روش چندگانه تو

( مدل 9اده قرار گیرند. جدول )یابی به معادله نهایی، مورد استفیک دستور رگرسیونی برای دست

ها ( شاخص9چنین جدول )دهد، همرگرسیونی چند متغیره را برای تبیین میزان وفاداری مشتریان نشان می

 کند:تحلیل رگرسیونی را مشخص می هایآمارهو 

 تحلیل رگرسیونی هایآمارهو  هاشاخص. 9جدول 

 (r-aتعیین واقعی ) ضریب (r-sضریب تعیین ) (rضریب همبستگی چندگانه )

569/0 323/0 315/0 

 

 . خالصه نتایج آزمون تحلیل واریانس رگرسیونی10جدول 

 سطح معناداری tمقدار آماره  میانگین مربعات درجه آزادی مجموع مربعات منبع تغییرات

 هاگروهبین 

 هاگروهداخل 

 کل

506/1441 

705/23865 

211/36511 

2 

169 

171 

753/5701 

058/142 

13/40 001/0 

 

                                                           
1. Enter 
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 . رگرسیون چند متغیره برای تبیین میزان وفاداری11جدول 

 متغیرها

 ضرایب استاندارد ضرایب غیراستاندارد

  tمقدار 
سطح 

 B معناداری

خطای 

 استاندارد
Beta 

1X 
 001/0 196/6 447/0 055/0 338/0 سبز یابیبازار

2X 007/0 748/2 198/0 069/0 19/0 معیارهای اخالقی 

 45/38 (Constant) مبدأاز عرض 

(، ضریب R=569/0) 1شود، ضریب همبستگی چندگانه( مالحظه می9که در جدول ) گونههمان

 32باشد و بیانگر این مطلب است که تقریباً می R-A= 315/0 3و ضریب تعیین واقعی S-R=323/0مساوی 

ود. شمتغیرهای موجود در معادله تبیین میدرصد از واریانس و تغییرات میزان وفاداری مشتریان، توسط 

بیشتر از متغیر  44/0( گویای این واقعیت است که متغیر بازاریابی سبز با 11های موجود در جدول )آماره

تقیم است این متغیر نیز مثبت و مس تأثیرگذارد، جهت می تأثیرادارک از معیارهای اخالقی تولیدکنندگان 

هر چه میزان بازاریابی سبز بهبود داشته باشد، میزان وفاداری در مشتریان و بیانگر این مطلب است که 

یابد. متغیر بعدی، متغیر ادارک از معیارهای اخالقی تولیدکنندگان با محصوالت ورزشی نیز افزایش می

متوسطی بر روی میزان وفاداری مشتریان محصوالت ورزشی  تأثیرقرار گرفته است گه دارای  19/0بتای 

 اشد.بمی

 گیریبحث و نتیجه

 یورزش محصوالت دکنندگانیتول یاخالق یارهایسبز با ادارک از مع یابیبازار نیبنتایج نشان داد 

 هاآنخوانی دارد. هم Liaqatzadeh & Shafei (2018)با  آمدهدستبه. نتایج وجود دارد معناداری رابطه

                                                           
1. Multiple Correlation R 

2. R Square 
3. Adjusted R Square 
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 تیرعا زانیشرکت بر م اعتبار و یاجتماع تیلسبز، مسئو یابیاز بازار یکه آگاهدر پژوهشی دریافتند 

را  تأثیر نیشتریسبز ب یابیاز بازار یاست آگاه رگذاریثأسبز ت یابیو بازار یزیستمحیطشرکت از الزامات 

مروزه ا کهاینبا توجه به . دهدینشان م انیمشتر دگاهیاز د محیطیزیستشرکت از الزامات  تیبر رعا

های گاهیآ اند و نیزمند شدهعالقه محیطیزیستنسبت به مسائل  هبیشتر از گذشت کنندگانمصرف

-فتغییر تدریجی رفتار مصرفی مصرموجب  داشته است، ایمالحظهقابلرشد  هاآنمحیطی در میان زیست

از جمله  تولیدکنندگان محصوالت مصرفیها و شرکت ی فعالیتبازاریابی سبز به حیطه کنندگان و ورود

شود نیازهای آنان موجب می سبز وو مشتریان  کنندگانمصرف؛ شناخت بهتر شده استکاالهای ورزشی 

ها به ازمانس ها وبیشتر شرکت پیشبردسبز رقم خورده و به  ورزشی محصوالت بازار بهتری برای آینده

 زیستطمحیبه حفظ کمک با توجه به معیارهای اخالقی که موجب سبز ورزشی سمت تولید محصوالت 

 .ت مشتریان محصوالت ورزشی گردد، اقدام نمایندو سالم

ه وجود رابط یمحصوالت ورزش انیمشتر یبا وفادار دکنندگانیتول یاخالق یارهایمعاز  ادراک نیب

 Seyedi خوانی دارد.هم Seyedi & Paknejad (2015) چونبا نتایج محققینی هم آمدهدستبهنتایج  .دارد

& Paknejad (2015)  رابطه مثبت و دکنندگانیاز سوی تول یهای اخالقارزش تیه رعاکبیان نمودند 

رابطه  نیشتریاصل صداقت ب یهای اخالقمؤلفه بندیرتبه دارد و در کنندگانمصرفبر روی رفتار  میمستق

 مهم یعامل تواندیم دکنندگانیاز سوی تول یاخالق هایارزش تیرعا، دارد کنندگانمصرفرا با رفتار 

 رایز و معناداری دارد تمثب ارتباط کنندگانها محسوب شود و با رفتار مصرفرکتش تیموفق برای

و  دیخر تكرار و اعتماد و تیرضا جادیاست و باعث ا تیدارای اهم کنندگانبرای مصرف اتیاخالق

 .شودیم انیدر مشترنسبت به برند  وفاداری

تایج ن. رابطه وجود دارد یورزشمحصوالت  انیمشتر یمحصول سبز با وفادار نیب نتایج نشان داد

 Rafiei & Rafiei (2014) و Serajzadeh Fard & Miladian (2016) چونبا نتایج محققینی هم آمدهدستبه
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سبز،  غیتبل یهالفهؤسبز از م یابیبازاربیان کردند  Serajzadeh Fard & Miladian (2016)خوانی دارد. هم

 تأثیربز محصول س هایمؤلفه انیمشتر یوفادار جادیدر او  تشده اس لیسبز تشك متیسبز، و ق عیتوز

 صولمح ،سبز یابیبازار ختهیآم هایمؤلفهدریافتند از  Rafiei & Rafiei (2014) و مثبت داشته است. میمستق

 وجود دارد.  یارتباط مثبت و معنادار انیمشتر یوفادار سبز و

 .رابطه وجود دارد یمحصوالت ورزش انیمشتر یاداربا وفسبز  غیتبل نیببر اساس نتایج تحقیق حاضر،  

 ,Zolfi (2015), Serajzadeh Fard & Miladian (2016) چونبا نتایج محققینی هم آمدهدستبهنتایج 

Soltanhoseini & Azimi (2015), Kharazmi et al. (2015), Ahuja (2015), Uthamaputhran et al. 

 محصول ریبر تصو یدارامثبت و معن تأثیرسبز  یابیبازاردریافت که  Zolfi (2015) خوانی دارد.هم (2014)

 Ahuja. داردز اثر نی کنندهمصرف دیبر قصد خر تبعبهو دارد  شود،که بر اثر تبلیغ در ذهن مشتری ایجاد می

 یقتصادسبز و ا یهایژگیکند تا ویکننده کمک مسبز به جذب مصرف غاتیکه تبل افتیدر (2015)

ین عامل ا هستند، برجسته کند. خطربی کنندگانمصرف یکه برا زیستمحیطت سازگار با محصوال

نجر به وفاداری م و نهایتاً زیستمحیطموجب تغییر نگرش افراد به سمت خرید محصوالت سبز و سازگار با 

  ت.اس ورزشكاران تأثیرگذار یوفاداربر  غاتیتبل زانیم افتندیدر Kharazmi et al. (2015)شود. می

 یورزش یهابه مارک یدر وفادار مؤثرعوامل  بیان کردند از Soltanhoseini & Azimi (2015)همچنین 

بیان کردند  Serajzadeh Fard & Miladian (2016) .درقرار دا تیدر اولو غات،یدر ورزشكاران حجم تبل

در عصر  داشته است. ثبتو م میمستق تأثیرسبز،  غیلفه تبلؤسبز م یابیبازاربه  انیمشتر یوفادار جادیدر ا

ان محصوالت مشتری، زیستمحیطدار محصوالت دوست ارتباطات بازاریابی بیشتر در رابطه باجدید وجود 

 جانبهمههو تبلیغات  لذا وجود اطالعات مناسب و کافی ،دهدسبز سوق می را به سمت خرید ورزشی سبز

ین کنندگان نسبت به اآگاهی مصرف یشموجب افزا نارتباط با محصوالت سبز از سوی بازاریابا در

شود. در کنار محصوالت می شده که این امر موجب دقت در خرید این نوع هاآن محصوالت و عملكرد

ایدار خرید محصوالت پ کننده را به سمتتوانند نگرش مصرفنیز می محیطیزیستاین عوامل، برندهای 
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 حصوالتشانم تبلیغات های الزم دراستراتژی ارگیریکبههایی که با شرکت و سبز سوق دهند. بنابراین

وسط این قبیل ت کنند،را در ذهن مشتریان ایجاد می زیستمحیطنسبت به  ثر تصویری از نگرانیؤم طوربه

 .گیرنداز مشتریان مورد حمایت قرار می

 آمدهدستبه ج. نتایرابطه وجود دارد یمحصوالت ورزش انیمشتر یبا وفادارسبز  متیقنتایج نشان داد 

 ,Serajzadeh Fard & Miladian (2016), Soltanhoseini & Azimi (2015) از قبیلنتایج محققینی  با

Khoshlesan et al. (2015), Rafiei & Rafiei (2014), Kaufmann et al. (2012) خوانی دارد. هم

Khoshlesan et al. (2015)  رفتار ا بمحصول  متیقاز جمله  سبز بازاریابی یهاتمام جنبه نیبدریافتند که

 یهایکه آگاه نشان دادند Kaufmann et al. (2012)کنندگان رابطه وجود دارد.مصرف دیخر

 .گذاردیبت ممث تأثیر محصوالت سبز کنندگانمصرفسبز  دیسبز در رفتار خر متیق و محیطیزیست

Soltanhoseini & Azimi (2015) در  یورزش یهابه مارک یر وفادارد مؤثرعوامل  بیان کردند از

 یابیبازار ختهیآمهای لفهؤدریافتند از م Rafiei & Rafiei (2014). درقرار دا تیدر اولو مت،یورزشكاران ق

 & Serajzadeh Fard وجود دارد. یارتباط مثبت و معنادار انیمشتر یوفادار سبز و ، محصولسبز

Miladian (2016)  شده  لیبز تشكس متیسبز، و ق عیسبز، توز غیتبل یهالفهؤاز مسبز  یابیبازاربیان کردند

 و مثبت داشته است.  میمستق تأثیرسبز  متیق مؤلفه انیمشتر یوفادار جادیدر او  است

نتایج  .رابطه وجود دارد یمحصوالت ورزش انیمشتر یبا وفادارسبک محصول سبز نتایج نشان داد 

 Soltanhoseini & Azimi (2015)خوانی دارد. همSoltanhoseini & Azimi (2015)  با نتایج آمدهدستبه

دریافتند یكی از عوامل وفاداری به خرید محصوالت ورزشی توسط مشتریان سبک محصول ورزشی 

است. با توجه به اینكه در عصر حاضر مشتریان محصوالت ورزشی به سبک محصوالت ورزشی از قبیل: 

ای در کنار دیگر عوامل دارند، تولیدکنندگان محصوالت ویژه تنوع محصول، تنوع رنگ و غیره توجه

ی با گذاری محصوالت سبز خود تنها سازگارریثأتورزشی سبز باید به این نكته توجه کنند که برای 
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یجاد های مختلفی سبب الفهؤمورد توجه مشتریان محصوالت ورزشی نیست بلكه وجود م زیستمحیط

را برای محصوالت ورزشی سبز  هاآنو قصد خرید مجدد  هاآنداری رفتار خرید مشتریان شده و وفا

 نماید.تضمین می

نتایج  د داردرابطه وجو یمحصوالت ورزش انیمشتر یبا وفادارمحصوالت سبز  تیفیکبر اساس نتایج 

ن خواهم Kharazmi et al. (2015), Lin et al. (2017), Laddha & Malviya (2015)با نتایج  آمدهدستبه

به این نتیجه رسیدند کیفیت محصوالت ورزشی از اهمیت زیادی در  Kharazmi et al. (2015)بوده است. 

 از زنان ورزشكار بیشترمیان مشتریان محصوالت ورزشی برخوردار بوده که این عامل در میان مردان 

بز س دیرفتار خرسبز و  یکاالها تیفیکرضایت از  نیب بیان نمودندLin et al. (2017) . مشهود است

 یرانینندگان اکمصرف نیدر ب زیستمحیطمثبت به  دیبا توجه به وجود عقاو  مثبت وجود دارد یهمبستگ

منجر به کنند،  دایپ نانیسبز اطم یکاالها تیفیاز ک هاآنسبز، اگر  دیمثبت آن با رفتار خر یو همبستگ

 تیتقو موجب هبود کیفیت محصولنشان دادند ب Laddha & Malviya (2015) .شد خواهدوفاداری 

توجه  .در بازار را دارا باشند رقابت تولیدی سبز توانمحصوالت گردد به شرطی که می یمشتر یوفادار

ه آن توجه ب یک برند ورزشینتخاب ا ست که مشتریان برای، عامل دیگری امحصوالت ورزشی کیفیتبه 

 هایلفهؤم از. نندکمی تكرار را آن از خرید بینند،می برندبه دلیل کیفیت خوبی که از یک  انیدارند. مشتر

 انتخاب است که در گرن مواد، بودن، تن اندازه ها،اندازه ک،یش یکاال کیمحصول  تیفیکمهم 

باشد و تولیدکنندگان محصوالت ورزشی سازگار با از دیدگاه مشتریان محصوالت ورزشی می پوشاک

 ای داشته باشند.ه ویژهها توجلفهؤباید به این م زیستمحیط

 ذشتهبیشتر از گ محصوالت ورزشی کنندگانمصرفدهد که از تحقیق نشان می آمدهدستبهنتایج 

د رش هاآندر میان نیز  محیطیزیستهای آگاهی اند ومند شدهعالقه محیطیزیستنسبت به مسائل 

ز توسط سب ورزشی خاب محصوالتدر انت چه فاکتورهایی کهاینداشته است، توجه به  ایمالحظهقابل
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حصوالت مکنندگان مصرفرفتارهای شناخت بهتر . باشدمهم می ثیرگذار استأت و ورزشكاران مشتریان

 محصوالت رقم خورده و به پیشاین  شود بازار بهتری برای آیندهنیازهای آنان موجب می سبز وورزشی 

والت که در چرخه تولید و مصرف محص زیستطمحیی تولیدی، بازاریابان و حامیان هابرد بیشتر شرکت

سبز  رزشیو تولید محصوالت و زیستمحیطحفظ  به سمتکند تا ورزشی سبز دخیل هستند کمک می

 انیمشتر وفاداری امحصوالت سبز ب تیفیکو سبز  تسبک محصوال در کنار این عوامل،حرکت کنند. 

وین مانند نانوتكنولوژی در تولید، طراحی، های ن، با توجه به وجود تكنولوژیارتباط دارد یورزش

ر های سنی مختلف دو گروه ورسومآدابمحصوالت ورزشی سبز در کنار توجه به فرهنگ،  بندیرنگ

 توان کیفیت محصوالت را ارتقاء دادهکنندگان این محصوالت که در مناطق مختلف کشور، میمصرف

 های مناسب بازاریابیداد تا با اتخاذ استراتژی پوشش یكجا صورتبهها را و تمامی سالیق و ذائقه

 دارائه محصوالت دوستمعرفی و اربه  جانبههمه صورتبهمحصوالت ورزشی سبز در بازارهای هدف 

 اقدام نمایند. زیستمحیط

 مالحظات اخالقی

ا ای مرتبط بدر جریان اجرای این پژوهش و تهیه مقاله کلیه قوانین کشوری و اصول اخالق حرفه

ها و نهادها و نیز مؤلفین و مصنفین رعایت ها، سازمانموضوع پژوهش از جمله رعایت حقوق آزمودنی

نامه آگاهانه های رضایتدر مطالعه حاضر رعایت شده و فرم پیروی از اصول اخالق پژوهش شده است.

 .ها تكمیل شدتوسط تمامی آزمودنی

 حامی مالی

 .گان مقاله تامین شدهای مطالعه حاضر توسط نویسندهزینه
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 تعارض منافع

ای نشریه ین مقاله قبالً در هیچت و ابنابر اظهار نویسندگان مقاله حاضر فاقد هرگونه تعارض منافع بوده اس

اعم از داخلی یا خارجی چاپ نشده است و صرفًا جهت بررسی و چاپ به فصلنامه مطالعات بازاریابی 

 ورزشی ارسال شده است.
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