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 یشهر سار یورزش انیمشتر دیسبز بر قصد خر یابیبازار ریتأث

 لیا ضامنی.3سناییمحمد .2 خدیجه حبیبی ساروی.1

                                                                  .رانیا ،یسار ،یدانشگاه آزاد اسام ،ی، واحد سارتربیت بدنیگروه کارشناس ارشد مدیریت ورزشی، .1
                                                                    .رانیا ،لوسچا ،یدانشگاه آزاد اسام ،چالوس، واحد تربیت بدنیگروه دکتری تربیت بدنی، استادیار، .2
 .رانیا ،ساری ،یدانشگاه آزاد اسام ،ساری، واحد تربیت بدنیگروه مربی، عضو هیأت علمی، .3

)حقیقی و خلیل،  بت رخ داده استرقا افزون روز دیتشد هیقابل انکاری است که در سا ریغ قتیحق ،یابیمداوم مفهوم بازار رییتغ :مقدمه
-بارها توسط سازمان مصارف انسانی پدید آمده، از جمله مسائلی هستند که های زیست محیطی که در نتیجه تولیدات وآلودگی(. 1312

 قرار داد تا رفشا  تحترا  ابانیبازار ینگران نیا (.2211، )کائو اندتهدیدی برای بشر شناخته شده های فعال در این زمینه به عنوان
 ریثأت، هدف این تحقیق. (2215نمایند )اشراقی و خیری، سبز اتخاذ  یابیبه نام بازار یابیبازار یاستراتژ کیو  تغییر داده خود یاستراتژ
  ی بود.شهر سار یورزش انیمشتر دیسبز بر قصد خر یابیبازار

تریان مش از نفر 354. بر اساس روش مونرو است شده جامان میدانی شکل به که بوده همبستگی -توصیفی قیروش تحق ی:روش شناس
 محقق ساختهنامه پرسشعنوان نمونه انتخاب شدند. برای گردآوری اطاعات، از ای به به صورت تصادفی خوشههای ورزشی فروشگاه

یدی و تحلیل مسیر با نرم یأسازی معادات ساختاری شامل تحلیل عاملی ت مدل های تحقیق از روش استفاده شد. برای آزمون فرضیه
 استفاده شد.   44SPSSو نرم افزار آماری  AMOS  رافزا

و  محصوات سبز، سبک سبز ، قیمتسبز ، تبلیغسبز یمحصوات ورزشدهد که عواملی از قبیل های پژوهش نشان مییافته :ها افتهی
  گذار است.ریثأتبر قصد خرید مشتریان ورزشی  محصوات سبزکیفیت 

نسبت به  بیشتر از گذشته محصوات ورزشی کنندگان مصرف ثیرگذار است.تأ یورزش انیمشتر دیسبز بر قصد خر یابیبازار یری:گ نتیجه
ای داشته است، توجه به این که  ماحظه بل در میان آنها رشد قانیز های زیست محیطی آگاهی اند ومند شدهمسائل زیست محیطی عاقه

رفتارهای شناخت بهتر . باشدمهم می ثیرگذار استأت و ورزشکاران سبز توسط مشتریان ورزشی حصواتدر انتخاب م چه فاکتورهایی
برد  محصوات رقم خورده و به پیشاین  شود بازار بهتری برای آیندهنیازهای آنان موجب می سبز ومحصوات ورزشی کنندگان  مصرف

ت که در چرخه تولید و مصرف محصوات ورزشی سبز دخیل هستند کمک ی تولیدی، بازاریابان و حامیان محیط زیسهابیشتر شرکت
 حرکت کنند.سبز  ورزشی تولید محصوات حفظ محیط زیست و به سمتکند تا می

 یورزش انیمشتر ،دیقصد خر ،سبز یابیبازار :واژگان کلیدی
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