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Abstract
Purposes: With the change in human attitudes towards the environment in recent
decades, marketing concepts have also been challenged and changed. Green
marketing strategy to satisfy the needs and desires of individuals in a manner
that has the least harmful effects on environment, has become the basis for
decision-making of many companies (Rahman & Haque, 2011). With the
increase of public awareness, attention to the environment has become part
of the demands of societies. Therefore, it seems that displaying more green
features and capabilities in a product or brand is associated with creating a
better image in the mind of the customer (Gleim et al., 2013). On the other
hand, creating a green image may affect consumers' behaviors, such as their
willingness to repurchase. If this hypothesis is confirmed, sporting goods
manufacturers could look at green marketing as a differentiating strategy.
Therefore, the present study seeks to answer the question of how green
marketing activities affect the image of the sports brand and the desire to
brand repurchase?
Methodology: This research has a correlational design and applied purpose,
which has been done in the field. The statistical population of the study
consisted of all customers of Majid sportswear stores in Tehran. According
to structural equation modeling, the sample size was determined to be 200
people. Samples were selected by simple random sampling from the list of
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registered customers in the Majid store and a questionnaire link was sent to
them. Finally, 172 questionnaires were collected. Data were collected using
the following four questionnaires: 1) Demographic characteristics including
age, gender, and level of education; 2) Juwaheer, Pudaruth, & Noyaux (2012)
Green Marketing Questionnaire including 15 questions and four subscales of
green product, packaging and distribution, advertising, and price; 3)
Juwaheer, Pudaruth & Noyaux (2012) brand image questionnaire including
5 questions; And 4) Ko, Hwang & Kim (2013) for the willingness to
repurchase green products including 3 questions. The three recent
questionnaire scale was a five-point Likert type (strongly disagree = 1 to
strongly agree = 5). Ten sports marketing experts confirmed the face and
content validity of the questionnaires. In addition, their convergent and
divergent validity was examined to confirm the questionnaires. Also, to
calculate the reliability of the questionnaires, three criteria of the factor
loading, Cronbach's alpha coefficient, and composite reliability coefficient
were examined, the results of which confirmed the reliability of the
questionnaires. Data were analyzed by structural equation modeling using
Partial Least Squares (PLS).
Results: Descriptive findings related to the demographic characteristics of the
samples showed that the highest frequency was in the age group of 23 to 28
years (40.1%) and the lowest frequency was in the age group of 39 years and
above (5.2%). Also, 116 customers (67.4%) were men and 56 customers
(32.6%) were women. Most customers had a bachelor's degree (50%) and the
lowest frequency was a diploma (12.8%).
The fit of the measurement model was evaluated using convergent validity,
divergent validity, factor loads, Cronbach's alpha, and combined reliability.
The results showed that Cronbach's alpha and the combined reliability of the
measurement instrument were within the desired range (above 0.7); the
convergent validity also indicated the optimal values (above 0.5) for all three
research variables; the factor loads of the measurement model also showed
the desired values (0.5). The results of fitting the structural model showed
that green marketing has an effect of 0.49 on the brand image and 0.36 on the
desire to repurchase; Also, the brand image has an effect of 0.39 on the desire
of customers to repurchase. According to the significance coefficients, it can
be said that the effect of green marketing on the brand image and the desire
to repurchase is significant; Also, the brand image has a significant effect on
customers' desire to repurchase; In addition, the significance of all three paths
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is confirmed at the confidence level of 0.99. The Sobel test was used to test
the mediating hypothesis. The significance value of this hypothesis was
calculated to be 3.14, which is more than 1.96; Therefore, it can be concluded
that brand image plays a significant mediating role in the relationship
between green marketing and customers' desire to repurchase. Also, R2 for
brand image and willingness to repurchase was calculated to be 0.25 and
0.43, which are lower than average and medium levels, respectively. Finally,
in the test of the fit of the research model, the GOF value was equal to 0.53,
which indicates a very good fit of the overall research model.
Conclusion: According to the research findings, it seems that the adaptation of
the strategies of sports companies with green marketing encourages
customers to buy the green products and contribute to sustainable
development. This issue, which shows the company's responsibility to the
community, can create a positive image of the brand in the minds of
customers. This demonstrates the corporate social responsibility that can
create a positive image of the brand in the minds of customers. The green
mental image of a sports brand creates a strong feeling in people that
influences their decision when shopping. In other words, when a sports brand
considers the environment, it will create brand resonance by creating positive
associations among people, one of the examples of which can be the tendency
to repurchase green products. Therefore, it seems that green marketing can
be a mutual help to companies; On the one hand, by manners such as using
recyclable resources in packaging and internet distribution of products,
reduces costs and on the other hand, by having a positive effect on
environmentally friendly customers, encourages them to repurchase and even
pay more for environmentally friendly products. In general, sports marketers,
understanding this issue, can move towards green marketing or, in a more
complete sense, towards green branding, and give a special place to this
concept in their branding strategies to achieve a competitive advantage.
Keywords: Environmental Activities, Green Product, Green Brand, Green
Purchase Intention
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چکیده
هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر بازاریابی سبز بر تمایل به خرید مشتریان بهواسطه تصویر برند بود.
پژوهش از نوع همبستگی و کاربردی است .جامعه آماری پژوهش را مشتریان فروشگاههای پوشاک
ورزشی مجید در شهر تهران تشکیل دادند .تعداد  172نمونه به شیوه تصادفی ساده انتخاب شدند .دادهها
با استفاده از پرسشنامههای بازاریابی سبز (α=0/75؛  )CR=0/83و تصویر برند (α=0/83؛ )CR=0/88
جواهر ،پوداروث و نویائوکس ( )2012و پرسشنامه تمایل به خرید (α=0/83؛  )CR=0/90کو ،هانگ و
کیم ( )2013جمعآوری شدند .روایی محتوا ،همگرا و واگرای پرسشنامهها بهترتیب توسط صاحبنظران،
محاسبه میانگین واریانس استخراجشده و بارهای عاملی متقابل تأیید شد .مدلسازی معادالت ساختاری
با استفاده از روش حداقل مربعات جزئی و با بهکارگیری نرمافزار  Smart PLSانجام شد .نتایج نشان داد
که بازاریابی سبز تأثیر مثبت و معناداری بر تصویر برند و تمایل به خرید مشتریان دارد .تصویر برند نیز
بهطور معناداری بر تمایل به خرید مشتریان تأثیرگذار است .همچنین ،تصویر برند نقش واسطهای معناداری
در ارتباط بین بازاریابی سبز و تمایل به خرید ایفا میکند .درنهایت ،شاخصهای برازش محاسبهشده،
نشاندهنده برازش مطلوب مدل بودند .درنتیجه ،فعالیتهای منطبق با محیطزیست میتواند تصویری مثبت
از شرکت و محصوالت آن در ذهن مشتریان ایجاد و آنها را برای خرید ترغیب کند.
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مقدمه
در سالهای اخیر ،به خاطر مشکالت اقتصادی و کاهش قدرت خرید مردم ،تالش شرکتها برای
مشترییابی افزایش یافته است .افزایش حق انتخاب مشتریان به خاطر تنوع محصوالت و خدمات
موجود در بازار ،باعث شده است که شرکتها در کنار فعالیت برای جذب مشتریان جدید ،نهایت
تالششان را برای حفظ و نگهداری مشتریان فعلی خود انجام دهند ( .)Lee, 2008حفظ مشتریان و
ادامه ارتباط با آنها مزایای زیادی را برای شرکتها دارد؛ دستیابی به موقعیت رقابتی بهتر ،افزایش
سهم بازار و سودآوری بیشتر ،کاهش کشش قیمت ،کاهش هزینههای شکست ،هزینههای پایینتر
تولید ،افزایش ارزش طول عمر مشتری و کاهش هزینه جذب مشتریان جدید ،برخی از این مزایا
هستند (& Reid, 2020

McRobert؛  .)Khazaei et al., 2014تمایل مشتریان به خرید یک محصول

یا خدمت میتواند کارآمدی تالشها و اقدامات انجامشده برای حفظ و نگهداری مشتریان را نشان
دهد .طبق تئوری رفتار منطقیِ آجزن و فیشبن

1

-که از  1980تاکنون در فضای مطالعاتی رفتار

مشتریان حاکم بوده است -با ارزیابی تمایل به انجام رفتاری مشخص ،میتوان احتمال انجام آن رفتار
را پیشبینی کرد ()Ajzen & Fishbein, 1980؛ بنابراین ،ارزیابی تمایل مشتریان به خرید میتواند رفتار
خرید واقعی آنها را پیشبینی کند و میزان تقاضای آینده بازار را نشان دهد .از این جهت ،این متغیر
اهمیت زیادی برای برنامهریزیهای مربوط به بازار دارد.
تمایل به خرید 2مجدد ،فرآیند خرید دوباره کاالها و خدمات خاص از یک شرکت یا برند
است ( .)Carter, 2009در حقیقت ،تمایل به خرید مجدد نوعی رفتار مبتنی بر شناخت و احساسات
است که فرد از تجربه قبلی مصرف خود به دست آورده است

( Ranjbarian, Rashid Kaboli,

 .)Sanayei & Hadadian, 2012اکثر تعاریف موجود درباره تمایل به خرید مشتریان ،دیدگاه بازاریابی
سنتی را مورد تأکید قرار میدهند که بیشازحد بر خواستههای شخصی مشتریان استوارند و رفاه
اجتماعی و مسائل زیستمحیطی را بهحساب نمیآورند .اما ،از نظر Netemeyer, Maxham & Pullig
1. Ajzen and Fishbein
2. Willingness to Purchase
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) ،(2005تمایل به خرید یعنی احتمال این که مشتری محصول خاصی را به دلیل نیازهای زیستمحیطی
خود خریداری کند .به عبارتی ،تأکید آنها بر محیطزیست بهعنوان مسئلهای حیاتی برای اقشار
مختلف جامعه -چه در جایگاه مشتری و چه در جایگاه تولیدکننده -مبنا قرار گرفته است
( .)Ramezanian, Esmael Poor & Tondkar, 2010این دیدگاه ابعاد مختلف سازمانها را تحت تأثیر
قرار داده و به پیدایش مفهومی با عنوان «بازاریابی سبز »1منجر شده است.
بازاریابی سبز یک فرآیند اجتماعی است و شامل تمام فعالیتهایی میشود که هدف آن ارضای
نیازها و خواستههای افراد بهگونهای است که کمترین آثار زیانبار را بر محیطزیست داشته باشد
(Rahman & Haque, 2011؛  .)Polonsky & Rosenberger, 2001طبق تعریف

Solomon & Stuart

ص محیطی
) ،(1997بازاریابی سبز یک استراتژی بازاریابی است که از طریق ایجاد مزایای قابل تشخی ِ
بر اساس آنچه مشتری انتظار دارد ،از محیط حمایت میکند .فعالیتهای بازاریابی سبز در آگاهسازی
مشتریان دربارۀ مسائل زیستمحیطی نقش دارد و شرکتها انتظار دارند در ازای این فعالیتها،
مشتریان به سمت محصوالت یا خدمات آنها روی بیاورند .اولین تالشهای انجام شده در راستای
مرتبط کردن فعالیتهای بازاریابی و محیطزیست ،به دهه  1970بر میگردد .بااینحال ،بهواسطه
افزایش آگاهی مصرفکنندگان امروزی درباره مسائل زیستمحیطی و پی بردن آنها به محدودیت
منابع ،توجه به کاالها و خدماتی که به اصطالح دوستدار طبیعتاند ،بیشتر شده است (.)Smith, 2021

بهطوریکه جهتگیری فعالیتهای بازاریابی شرکتها تغییر یافته است؛ آنها تالش میکنند تا با
تولید محصوالت یا ارائه خدمات سالم و دوستدار محیطزیست در راستای رضایت مشتریان گام
بردارند ( .)Polonsky, 2011طراحی و توسعه محصول سبز ،بستهبندی ،قیمتگذاری ،ترفیع و توزیع
آن به شیوهای سازگار با محیطزیست بخشی از این جهتگیری است که با عنوان آمیخته بازاریابی
سبز یا به اختصار بازاریابی سبز شناخته میشود (.)Solomon & Stuart, 1997

1. Green Marketing
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به اعتقاد ) ،Gleim, Smith, Andrews & Cronin (2013بهمنظور بازاریابی بهتر برای محصوالت و
خدمات ،الزم است تصویری در ذهن مشتریان ایجاد شود که آنها را درگیر و قادر سازد که برند
موردنظر را از دیگر رقبا متمایز کنند Smith (2021) .نیز عقاید و اعمال مشتریان نسبت به یک موضوع
را بهشدت تحت تأثیر تصویر ذهنی آنها نسبت به برند میداند .پذیرش گرایشهای سبز از سوی
شرکتها میتواند به شکلگیری این ذهنیت مثبت کمک کند (.)Aaker & Joachimsthaler, 2012

یافتههای ) Chou, Horng, Liu & Lin (2020نشان میدهد که قصد مصرف سبز بهطور قابلتوجهی
ناشی از نگرش به محصوالت سبز است .شرکتهایی که مسائل زیستمحیطی را در فرآیندهای
بازاریابی و تولید محصول خود مدنظر قرار میدهند ،احتماالً میتوانند تصویر بهتری را از خود در
ذهن مصرفکنندگان برجای بگذارند .نمایش ویژگیها و قابلیتهای سبز در یک برند میتواند به
معنای داشتن تصویری معتبرتر ،باورپذیرتر و قدرتمندتر در ذهن مشتری باشد .تصورات خوب از
برند ،منجر به ایجاد احساسی قوی در افراد میشود و میتواند برندی را در میان سایر برندهای رقیب،
منحصربهفرد سازد (.)Gleim et al., 2013

در پژوهشی که ) Soonthensmai (2001با عنوان «پیشبینی قصد خرید محصوالت سازگار با
محیطزیست در میان مصرفکنندگان تایلندی» انجام داد ،به این نتیجه رسید که هنجار ذهنی نقش
اصلی را در قصد خرید یک محصول سبز بازی میکند .بدین معنا که ذهنیت افراد درباره باید و
نبایدهایی که در خانواده یا اجتماع تبلیغ میشود یا بهعنوان ارزش شناخته میشود ،میتواند تمایل به
محصوالت سبز را ایجاد کند .در پژوهشی دیگر Suplico (2009) ،نشان داد که مشتریان فیلیپینی،
بازاریابی سبز را بهعنوان پنجمین معیار خرید ،پس از عوامل نیازمندی ،قیمت ،ترجیح محصولی خاص
و بودجه لحاظ میکنند .نتایج پژوهش )Haghighi & Khalil (2011

نیز حاکی از آن است که اگرچه

مصرفکنندگان حساسیتهایی نسبت به محیطزیست و مسائل ناشی از آن دارند؛ اما در رفتار خرید
خود مسائل زیستمحیطی را در نظر نمیگیرند .محققان متعددی پیامدهای استفاده از ابزارهای
بازاریابی سبز را مطالعه کردهاند .یافتههای ) Ch, Awan, Malik & Fatima (2021نشان میدهد که
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نگرش ،برچسبهای زیستمحیطی و تبلیغات سبز تأثیر معناداری بر تصمیم خرید محصوالت سبز
دارد .همچنین Brakhas, HemmatiNezhad & Izanloo (2020) ،تأثیر مستقیم فعالیتهای بازاریابی
سبز و تأثیر غیرمستقیم آن (از طریق مسئولیت اجتماعی و ترجیح برند) بر نیات رفتاری مصرف-
کنندگان برندهای ورزشی را تأیید میکند .پژوهشهای

)Shahlaee Bagheri (2014

و

Yazdani,

) Forghani Ozrudi, Yaghobi (2021در فروشگاههای ورزشی نیز حاکی از این است که بین مؤلفه-
های آمیخته بازاریابی سبز و رفتارهای خرید ارتباط معناداری وجود دارد .پژوهش
) Salehi Ardestani (2016نیز نتیجه مشابهی را به دست داد .در پژوهشی دیگر،

& Chegini Asl

Poudinh Hajipour,

) Poursafar Tabalvandani & Bagheri (2017تصمیم خرید محصوالت ورزشی را متأثر از آمیخته
بازاریابی سبز یافتند .آنها به این نتیجه رسیدند که مؤلفههای آمیخته بازاریابی سبز بر تصمیم خرید
مشتریان تأثیر مثبت و معناداری دارد .بهطور مشابه ،چنین نتایجی در جوامع و حوزههای دیگر نیز
گزارش شده است .بااینحال ،پژوهش ) Akbari, Aletaha & Sadeghpour (2015از تأثیر مستقیم
بازاریابی سبز بر قصد خرید مشتریان حمایت نمیکند .در همین راستا،
)(2019

Norazah & Norbayah

دریافتند که فعالیتهای بازاریابی سبز میتواند تصویر محصول و تا حدودی خوشنامی

شرکت را افزایش دهد و از این طریق بر تمایل به خرید مشتریان تأثیر بگذارد .مطالعات
)Norazah, Norbayah & Nur Shahirah (2016) ،(2015

و

Norazah

& Pino, Amatulli, De Angelis

) Peluso (2016نشان میدهد که اگر مشتریان از فعالیتهای بازاریابی سبز شرکت خبر داشته باشند،
نگرش مطلوبی نسبت به آن پیدا میکنند و تصویر مثبتی در ذهنشان نقش میبندد .به عبارتی،
بازاریابی سبز بر تداعیات و ذهنیت مشتریان تأثیر میگذارد و با تصویرسازی مثبت موجب تصمیمات
بعدی مشتریان میشود.
طبق نظر ) Smith (2021بهکارگیری استراتژیهای سبز میتواند عامل ایجاد تصویر سبز و تمایز
شرکتها باشد .تصویر بهعنوان یکی از عناصر مفهومی برند به ویژگیهای برونی محصول یا خدمت
–شامل شیوههای ارضای نیازهای اجتماعی و روانی -وابسته است و بیشتر جنبههای ناملموس و
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نامشهود برند را در بر میگیرد ( .)Keller, 2008تصویر سبز جلوهای از بازاریابی اجتماعی سازمانها
برای در نظر گرفتن نیازها ،انتظارات و ترجیحات امروز و آتی جامعه است که فراتر از توجه صرف
به نیازهای امروز مشتریان شرکت قرار دارد .بنابراین ،شرکتها برای ایجاد تصویر مثبت از خود
میتوانند به سمت نوآوریهای سبز حرکت کنند تا بتوانند از مزیتهای رقابتی آن برخوردار شوند
( .)Chou et al., 2020در پژوهش ) ، Rahbar & Abdul Wahid (2011بازاریابی سبز بهعنوان ابزاری
مناسب برای تقویت تصویر برند شرکتها شناخته شد .پژوهش

Andalib Ardekani & keshavarz

) (2016نیز تأثیر بازاریابی سبز بر تصویر ذهنی مشتریان را تأیید میکند .از طرفی ،پژوهش

Hoseini,

) Shirkhodaei & Abbasi (2017نشان میدهد که بین تصویر برند سبز با احساس رضایت ،اعتماد به
برند و ترجیح برند سبز – بهعنوان پیامدهای نگرشی -رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
گرچه هنوز اثرات و مزایای اصلی اقدامات زیستمحیطی در ایجاد ارتباط بلندمدت با مشتریان
مشخص نیست ( )McRoberts & Reid, 2020و معدود پژوهشهایی نیز وجود دارد که نتایج متناقضی
درباره تأثیر بازاریابی سبز بر رفتارهای خرید مشتریان را گزارش کردهاند؛ اکثر پژوهشهای این حوزه
تأثیر بازاریابی سبز بر رفتارهای مشتریان را تأیید میکنند .بااینحال ،نقش میانجی تداعیات و متغیرهای
ذهنی مانند تصویر برند یا محصول در این میان کمتر دیده شده است .بر اساس شواهد باال ،ایجاد
تصویر سبز میتواند حلقه واسطۀ این فرآیند تأثیرگذار باشد که آزمون آن در پژوهشی علمی ،منطقی
به نظر میرسد .از سویی ،بررسی اجمالی فعالیتهای بازاریابی تولیدکنندگان کاالهای ورزشی در
ایران نشان میدهد که برندهای ورزشی ،توجه چندانی به بازاریابی سبز و تمرکز بر این شیوه بازاریابی
نداشتهاند .بااینحال ،پیشتازی در بازار داخلی و رقابت برای برخورداری از سهم بیشتر در بازار جهانی،
در کنار الزامات سازمانهای بینالمللی ورزش برای شروع شراکت تجاری ،باعث شده است که برند
ورزشی مجید (مروج) از اوایل دهۀ اخیر ،بخشی از استراتژی بازاریابی خود را به سمت بازاریابی سبز
ببرد .گرچه این اقدامات در مقایسه با برندهای بزرگ جهانی چندان قابل اعتنا نیست؛ اما ،برجسته
بودن همین فعالیتها در مقایسه با سایر برندهای ایرانی ،منجر به انتخاب برند مجید برای پژوهش

  186تأثیر بازاریابی سبز بر تمایل مشتریان به خرید محصوالت ورزشی با نقش میانجی تصویر برند

حاضر شده است .بهطورکلی ،در ایران کمتر به این استراتژی بازاریابی توجه شده است و پژوهشهای
اندکی نیز به مطالعه حوزه کاالهای ورزشی و تداعیات ذهنی مشتریان این بخش پرداختهاند .پژوهش-
هایی ازایندست میتوانند به توسعه ادبیات نظری برای مطالعات آینده کمک کنند .بنابراین ،پژوهش
حاضر به دنبال پاسخ به این سؤال است که فعالیتهای بازاریابی سبز چگونه بر تصویر برند ورزشی و
به دنبال آن تمایل به خرید مجدد آن برند تأثیر میگذارد؟

روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر از نوع پژوهشهای همبستگی است که به شکل میدانی انجام شده است .این
پژوهش از منظر هدف ،در دستۀ تحقیقات کاربردی قرار میگیرد .جامعه آماری پژوهش را کلیه
مشتریان فروشگاه ورزشی مجید در شهر تهران تشکیل دادند .طبق نظر

)(2011

 ،Klineمدلسازی

معادالت ساختاری با حجم نمونۀ  100و  150نفری قابلاجرا است؛ بااینحال ،وی حداقل حجم نمونۀ
 200نفری را برای این کار مطلوب میداند .بر این اساس و با توجه به دشواری جمعآوری داده از
مشتریانی که قبالً از برند موردنظر خرید کرده بودند ،حجم نمونه برابر با  200نفر تعیین شد .نمونهها
به شیوه نمونهگیری تصادفی ساده از لیست مشتریان ثبتشده در فروشگاه مجید انتخاب شدند .لینک
الکترونیکی پرسشنامۀ طراحیشده ،برای نمونهها ارسال و با پیگیریهای انجامشده  172پاسخ قابل
تجزیهوتحلیل ثبت شد .پرسشنامۀ پژوهش شامل چهار بخش بود )1 :سؤاالت مربوط به ویژگیهای
جمعیتشناختی شامل سن ،جنسیت و سطح تحصیالت؛  )2پرسشنامۀ بازاریابی سبز
)Pudaruth & Noyaux (2012

Juwaheer,

شامل  15سؤال و چهار خرده مقیاس محصول سبز ،بستهبندی و توزیع،

تبلیغات سبز و قیمت؛  )3پرسشنامه تصویر برند ) Juwaheer, Pudaruth & Noyaux (2012شامل 5
سؤال؛ و  )4پرسشنامه تمایل به خرید محصوالت سبز متعلق به ) Ko, Hwang & Kim (2013شامل 3
ال
سؤال .گزینههای پاسخ هر سه پرسشنامه در طیف  5ارزشی لیکرت (کامالً مخالفم= 1تا کام ً
موافقم= )5طراحی شده بود .روایی صوری و محتوایی پرسشنامهها توسط  10نفر از صاحبنظران
تأیید شد .عالوه بر این ،سایر شاخصهای پایایی و روایی ابزار پژوهش نیز بررسی شد که نتایج آن
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در بخش یافتهها (برازش مدل اندازهگیری) ارائه شده است .برازش مدل اندازهگیری و آزمون فرضیه-
های پژوهش با استفاده از مدلسازی معادالت ساختاری به روش  PLSانجام شد .روشهای آماری
مورد استفاده در این پژوهش شامل آزمون آلفای کرونباخ ،پایایی ترکیبی ،روایی همگرا و واگرا،
تحلیل عاملی و تحلیل مسیر بوده است.

یافتههای پژوهش
بررسی توصیفی ویژگیهای جمعیتشناختی آزمودنیها نشان داد که بیشترین فراوانی به رده سنی
 23تا  28سال ( 40/1درصد) و کمترین فراوانی به رده سنی  39سال و باالتر ( 5/2درصد) مربوط
میشد .همچنین 116 ،نفر ( 67/4درصد) را مردان و  56نفر ( 32/6درصد) را زنان تشکیل دادند .اکثر
مشتریان دارای تحصیالت کارشناسی ( 50درصد) بودند و کمترین فراوانی را مشتریان دیپلم (12/8
درصد) به خود اختصاص دادند .یافتههای استنباطی نیز در قالب دو بخش برازش مدل اندازهگیری و
برازش مدل ساختاری در ادامه ارائه میشود.
برازش مدل اندازهگیری
جهت سنجش برازش مدل اندازهگیری از رواییهمگرا ،واگرا و پایایی ابزار استفاده شد که شامل
سه معیار ضرایب بار عاملی ،ضرایب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی است .میزان قابلقبول برای
آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی ( ،)CRباالتر از  0/7است که طبق جدول  ،1این دو معیار در پژوهش
حاضر مطلوب است .روایی همگرا ( )AVEمعیار دیگری است که برای برازش مدل اندازهگیری در
 PLSبه کار برده میشود .طبق نظر

)& Larcker (1981

 ،Fornellمقدار  AVEباالی  0/5روایی

همگرای قابلقبول را نشان میدهد؛ بنابر میزان بهدستآمده برای هر سه متغیر پژوهش (جدول ،)1
روایی همگرای متغیرها تأیید میشود.

  188تأثیر بازاریابی سبز بر تمایل مشتریان به خرید محصوالت ورزشی با نقش میانجی تصویر برند
جدول  .1معیارهای آلفای کرونباخ ،پایایی ترکیبی و روایی همگرای متغیرهای پژوهش
متغیرهای مکنون

ضریب آلفای کرونباخ

ضریب پایایی ترکیبی

میانگین واریانس استخراجشده

()Alpha ≥0/7

()CR ≥0/7

()AVE ≥ 0/5

بازاریابی سبز
تصویر برند
تمایل به خرید

0/83
0/88
0/90

0/75
0/83
0/83

0/57
0/60
0/75

بارهای عاملی از طریق محاسبه مقدار همبستگی شاخصهای یک سازه با آن سازه به دست
ال مقدار مالک برای مناسب بودن ضرایب بارهای عاملی  0/5در نظر گرفته میشود.
میآید که معمو ً
با توجه به بارهای حاصل از اجرای مدل در جدول  ،2مناسب بودن این معیار را میتوان تأیید کرد.
بهعالوه ،ضرایب معناداری عاملها نیز همگی باالتر از  1/96است که معناداری سازهها را در سطح
 0/05نشان میدهد.
جدول  .2بارهای عاملی متغیرهای مشاهده شده
متغیرها

بار عاملی

T-Values

پذیرش یا رد

محصول سبز

0/85

25/88

پذیرش

بستهبندی و توزیع

0/85

26/53

پذیرش

تبلیغات سبز

0/65

5/89

پذیرش

قیمت

0/61

7/42

پذیرش

تصویر برند 1

0/80

17/13

پذیرش

تصویر برند 2

0/85

27/88

پذیرش

تصویر برند 3

0/68

9/37

پذیرش

تصویر برند 4

0/77

11/91

پذیرش

تصویر برند 5

0/75

10/90

پذیرش

تمایل به خرید 1

0/84

21/42

پذیرش

تمایل به خرید 2

0/85

18/56

پذیرش

تمایل به خرید 3

0/90

33/89

پذیرش
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برای بررسی روایی واگرای مدل اندازهگیری از بارهای عاملی متقابل استفاده شد .بر اساس این معیار،
روایی واگرای قابلقبول یک مدل بدین معنی است که یک سازه تعامل بیشتری با شاخصهای
خودش دارد تا با سازههای دیگر مدل .همانطور که در جدول  3مشاهده میشود ،مقدار همبستگی
بین شاخصها با سازههای مربوط به خود از همبستگی میان آنها با سایر سازهها بیشتر است که این
مطلب گواه روایی مناسب در مدل پژوهش است.
جدول  .3ماتریس بارهای عاملی متقابل
متغیرها

بازاریابی سبز

تصویر برند

تمایل به خرید

محصول سبز

0/85

0/25

0/34

بستهبندی توزیع

0/86

0/46

0/55

تبلیغات سبز

0/65

0/24

0/30

قیمت

0/62

0/45

0/44

تصویر برند 1

0/36

0/79

0/41

تصویر برند 2

0/47

0/84

0/51

تصویر برند 3

0/40

0/68

0/47

تصویر برند 4

0/33

0/77

0/40

تصویر برند 5

0/30

0/75

0/39

تمایل به خرید 1

0/48

0/53

0/84

تمایل به خرید 2

0/52

0/44

0/85

تمایل به خرید 3

0/45

0/51

0/90

برازش مدل ساختاری
اولین و اساسیترین معیار برازش مدل ساختاری ،ضریب مسیر و معناداری آن است .مقدار ضرایب
معناداری باید معادل یا بیشتر از  1/96باشد تا صحت رابطه بین سازهها و در نتیجه تأیید فرضیههای
پژوهش را نشان دهد ( .)Esfidani & Mohsenin, 2014ضرایب مسیر مدل اجرا شده در شکل  2و
معناداری آنها در شکل  ،3نشان داده شده است.

  19۰تأثیر بازاریابی سبز بر تمایل مشتریان به خرید محصوالت ورزشی با نقش میانجی تصویر برند

شکل  .2ضریب مسیر و برازش مدل ساختاری با استفاده از مقادیر استاندارد

همانطور که در مدل ترسیم شده در شکل  2قابلمالحظه است ،بازاریابی سبز به میزان  0/49بر
تصویر برند و  0/36بر تمایل به خرید اثرگذار است؛ همچنین تصویر برند به میزان  0/39بر تمایل به
خرید مشتریان اثرگذار است.

شکل  .3برازش مدل ساختاری با استفاده از ضرایب معناداری t
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با توجه به ضرایب معناداری در شکل  ،3میتوان گفت که تأثیر متغیر بازاریابی سبز بر تصویر برند و
تمایل به خرید معنادار است؛ همچنین متغیر تصویر برند بر تمایل به خرید مشتریان تأثیر معناداری
دارد؛ بهعالوه ،معناداری هر سه مسیر در سطح اطمینان  0/99تأیید میشود.
از سوی دیگر ،مقدار ضریب  R2برای متغیرهای تصویر برند و تمایل مشتریان به خرید به ترتیب
 0/25و  0/43محاسبه شد .این معیار نشان از تأثیر یک متغیر برونزا بر یک متغیر درونزا دارد و سه
مقدار  0/33 ،0/19و  0/67بهعنوان مقدار مالک برای مقادیر ضعیف ،متوسط و قوی آن در نظر گرفته
میشود ( .)Esfidani & Mohsenin, 2014با توجه به معیارهای ذکرشده ،برای متغیر تصویر برند در
سطح کمتر از متوسط و برای متغیر تمایل به خرید در سطح متوسط ارزیابی میشود .درنهایت برای
بررسی برازش مدل کلی پژوهش از معیار نیکویی برازش 1استفاده شد .با توجه به سه مقدار ،0/01
 0/25و  0/36که بهعنوان مقادیر ضعیف ،متوسط و قوی برای نیکویی برازش معرفی شده است
( ،)Esfidani & Mohsenin, 2014حصول مقدار  0/53برای معیار  ،GOFبرازش بسیار مناسب مدل
کلی پژوهش را نشان میدهد .برای آزمودن تأثیر متغیر میانجی نیز ،آزمون سوبل استفاده شد که بر
اساس فرمول زیر محاسبه میشود:
𝒃×𝒂

= 𝐞𝐮𝐥𝐚𝐯 𝐙 −

) 𝒃𝟐𝑺 × 𝒂𝟐𝑺( √(𝒃𝟐 × 𝑺𝟐𝒂 ) + (𝒂𝟐 × 𝑺𝟐𝒃 ) +

در این فرمول a ،مقدار ضریب مسیر میان متغیر مستقل و میانجی ( b ،)0/49مقدار ضریب مسیر
میان متغیر میانجی و وابسته ( Sa ،)0/39خطای استاندارد مربوط به مسیر میان متغیر مستقل و میانجی
( )0/09و  Sbخطای استاندارد مربوط به مسیر میان متغیر میانجی و وابسته ( )0/10است .محاسبات
مربوط به آزمون سوبل در ادامه آمده است.
𝟒𝟏 = 𝟑.

𝟗𝟑 𝟎. 𝟒𝟗 × 𝟎.
) 𝟐𝟎𝟏 + (𝟎. 𝟒𝟗𝟐 × 𝟎. 𝟏𝟎𝟐 ) + (𝟎. 𝟎𝟗𝟐 × 𝟎.

) 𝟐𝟗𝟎 𝟎.

×

𝟐𝟗𝟑 √(𝟎.

= 𝐞𝐮𝐥𝐚𝐯 𝐙 −

1. Goodness of Fit
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مقدار معناداری این فرضیه  3/14محاسبه شد که بیشتر از  1/96است؛ بنابراین میتوان نتیجه گرفت
که تصویر برند نقش واسطهای معناداری در ارتباط بین بازاریابی سبز و تمایل به خرید مشتریان دارد.

بحث و نتیجهگیری
هدف از پژوهش حاضر ،مطالعه تأثیر بازاریابی سبز بر تمایل به خرید محصوالت ورزشی با نقش
میانجی تصویر برند بود .تحلیل یافتههای پژوهش نشان داد که بازاریابی سبز بر تمایل مشتریان به خرید
محصوالت ورزشی تأثیر دارد .بهعبارتدیگر ،زمانی که یک شرکت در راستای بازاریابی سبز گام-
هایی را برداشته باشد و این موضوع به مشتریان منتقل شده باشد ،باعث میشود که مشتریان برای
توسعه پایدار روی به خرید سبز بیاورند .نتیجه این تحقیق با نتایج تحقیقات

Hoseini, Shirkhodaei

)Brakhas, ،Poudinh Hajipour, Poursafar Tabalvandani & Bagheri (2017) ،& Abbasi (2017

) HemmatiNezhad & Izanloo (2020و ) Ch, Awan, Malik, & Fatima (2021همخوانی دارد.
در توضیح باید گفت که بازاریابی سبز در تمامی دنیا جایگاه ارزشمندی را دارد و زمانی که یک
برند ورزشی ،توسعه زیستمحیطی را در نظر بگیرد ،در بین شهروندان جامعه همنوایی با برند را ایجاد
خواهد کرد که یکی از مصداقهای آن میتواند گرایش به خرید محصوالت سبز باشد .احتماالً بخش
مهمی از این گرایشات و رفتارهای متعاقب آن به خاطر درک شهروندان معاصر از محدودیتهای
منابع و نگاه آنها به لزوم فعالیتهای پایدار است که با نشان دادن تمایل به خرید مجدد درصدد
حمایت از تولیدکننده سبز و توسعه پایدار برمیآیند .ازاینرو ،به نظر میرسد که بازاریابی سبز می-
تواند کمکی دوجانبه به شرکتها داشته باشد؛ از یکسو ،با استفاده از روشهایی مانند بهکارگیری
منابع قابل بازیافت در بستهبندیها و روشهای توزیع اینترنتی ،برخی از هزینهها را کاهش میدهد و
از سوی دیگر با تأثیر مثبتی که بر مشتریان دلسوز محیطزیست میگذارد ،آنها را ترغیب به خرید
مجدد و حتی پرداخت هزینه بیشتر برای تولیدات دوستدار محیطزیست میکند.
یکی دیگر از یافتههای پژوهش نشان داد که ادراک مشتریان از بازاریابی سبز بر تصویر برند
ورزشی تأثیر دارد .نتایج این پژوهش با نتایج )Akbari, Aletaha & Sadeghpour Chin et al. (2018
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همخوانی داشت .ازآنجاییکه بازاریابی سبز شامل

فعالیتهایی همچون اصالح و بهبود محصول ،تغییر فرآیند تولید ،بستهبندیهای سازگار با
محیطزیست و همچنین بهبود شیوههای تبلیغاتی است ،درنهایت منجر به تحویل محصولی سالم و
مؤثر به جامعه میشود .این موضوع که بهنوعی مسئولیتپذیری شرکت در قبال جامعه را نشان
میدهد ،می تواند در ذهن مشتریان تصویر مثبتی از برند ایجاد کند .در حقیقت ،مشتریانی که از
فعالیتهای بازاریابی سبز شرکت آگاه هستند ،با شنیدن نام برند موردنظر ،احساس میکنند با شرکتی
مواجهاند که پوشاک و کاالهای ورزشی دوستدار محیطزیست را تولید و عرضه میکند .از سویی،
یافته دیگر پژوهش نشان میدهد که تصویر برند سبز بر تمایل مشتریان به خرید محصوالت ورزشی
آن برند اثر میگذارد .این یافته با یافتههای ) Hoseini, Shirkhodaei & Abbasi (2017و

Smith

) (2021همخوان است .به نظر میرسد که تصورات ذهنی سبز از یک برند ورزشی ،میتواند احساسی
قوی را در افراد ایجاد کند که در هنگام خرید ،تصمیم آنها را تحت تأثیر قرار میدهد .درواقع،
اینکه برندی دغدغه زیستمحیطی را بهعنوان بخشی از تصویر خود به جامعه القا و منتقل کند ،می-
تواند از این مزیت رقابتی برخوردار شود که در بین برندهای متعدد رقیب در بازار محصوالت
ورزشی ،اعتماد مشتریان را جلب کند و بر تصمیم خرید آنها تأثیر بگذارد .بر این اساس ،میتوان
گفت که نگرشهای مشتریان و رفتارهای آنها تحت تأثیر تصویر ذهنی آنها از برند قرار دارد؛
بنابراین ،نقش فعالیتهای بازاریابی سبز در ایجاد این تصویر مثبت بسیار حیاتی است؛ اجرای برنامه-
های سبز برای آگاهسازی مردم و انتقال این تصویر کاری است که بازاریابان ورزشی باید در پویش-
های تبلیغاتی 1محصوالت برای آن برنامهریزی کنند.
یافتههای پژوهش ،همچنین ،نشان داد که ادراک مشتریان از بازاریابی سبز بهصورت غیرمستقیم و
بهواسطه تصویر برند تأثیر معناداری بر تمایل به خرید محصوالت ورزشی دارد .این یافته با یافتههای
تحقیقات ) Soonthensmai (2001و ) Haghighi & Khalil (2011که در حوزه کاالها و خدمات
1. Advertising Campaign
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غیرورزشی انجام شدهاند ،همخوانی داشت .اگرچه به اعتقاد

)(2018

 Chin et al.تمایل به خرید

مشتریان متأثر از عوامل گوناگونی است؛ اما ،وقتی مشتریان محصوالت سبز را بهطور پیوسته همراهی
میکنند ،مطمئناً شرکت یا برندی که چنین محصوالتی را ارائه میدهد ،توانسته است دید مطلوبی را
در ذهن مشتری ایجاد کند .اگر هدف محصول سبز کمک به احیای مسائل زیستمحیطی باشد،
مشتریان از آن حمایت خواهند کرد و حتی در شرایطی باعث توسعه فیزیکی آن نیز خواهند شد .از
نظر

)(2001

 ،Soonthensmaiاگر مشتریان نسبت به ادعاهای زیستمحیطی شرکتها مشکوک

نباشند ،میتوانند تصویر مثبتی را از آنها بگیرند و به خرید محصوالت آنها اولویت بدهند .این
موضوع میتواند در حوزه محصوالت ورزشی نیز صادق باشد و ایجاد تصویر مثبت از طریق فعالیت-
های بازاریابی سبز بهعنوان نوعی برندسازی سبز در این حوزه تعبیر شود.
بهطورکلی ،میتوان گفت با فعالیت گروههای حامی محیطزیست و آموزشهایی که در سطح
جوامع اتفاق میافتد ،امروزه دغدغههای زیستمحیطی به مسئلهای حیاتی و پراهمیت برای مردم
تبدیل شده است .ازاینرو ،بازاریابان ورزشی با درک این موضوع و با هدف کسب مزیت رقابتی
ناگزیرند به سوی بازاریابی سبز یا در مفهومی کاملتر ،به سوی برندسازی سبز حرکت کنند و در
استراتژیهای برندسازی خود ،جایگاه ویژهای را به این مفهوم اختصاص دهند .از این طریق آنها
میتوانند اعتماد مشتریانی را جلب کنند که روز به روز در مورد محیط پیرامونی خودآگاهتر و
حساستر میشوند .انعکاس این حساسیتها در برند ورزشی نهتنها میتواند پاسخی به مسئولیت
اخالقی و اجتماعی شرکت باشد ،بلکه به لحاظ اقتصادی نیز میتواند برند را از رقبا متمایز سازد .بر
این اساس و با توجه به این که در جامعه مصرفی ایران ،محصوالت و خدمات سبز به اندازه کافی در
بازار موجود نیست ،به نظر میرسد که فضا و پتانسیل الزم برای عرضه محصوالت ورزشی سبز وجود
دارد و شرکتهای تولیدکننده ورزشی میتوانند به این سمت حرکت کنند.
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