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Introduction: The aim of this Research was to design a model for relationship 

between green marketing mix and Customer behavior of winter sports. 
Methods: The research method was survey and descriptive. The statistical 

population included 240 persons who were athletes and employees in ski center 

office, and sport tourisms in Ski slopes. Sampling method was random 

classification and for data analyzing SEM method using AMOS 22 and SPSS 21 

software were utilized. Index values in model were in acceptable range and model 

was confirmed. 

Results: In this structural model, the findings showed that the appropriate indices 

of the measurement models and the structural model are at an optimal level, so the 

collected data was suitable for the research model. 

The four variables consisted of "green price", "green product", "green place" and 

"promotion" for green marketing: considering that these four variables have a 

positive and significant effect on customer behavior, so green marketing also 

affects customer behavior and the main hypothesis was confirmed. 

Conclusion: Iran has a lot of strengths and potentials in natural sources and environment. 

Environmental protection is done by people who are eager to implement green marketing   

and environmental programs. Therefore, it is necessary to get more information and 

knowledge in the field of environmental protection development and green marketing. we 

need to get information and awareness and provide grounds for the participation of 

the general public in these matters. The present paper has implications for 

managers of service and ski industrial corporations and marketing and sport 

management researchers. 
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Extended Abstract 
 

Introduction 

Iran has a lot of strengths and potentials in natural sources 

and environment. Environmental protection is done by people 

who are eager to implement green marketing   and 

environmental programs. Therefore, it is necessary to get 

more information and knowledge in the field of 

environmental protection development and green marketing. 

in order for a product or process to be considered green, it 

must be minimal harmful for environment. The new concept 

of marketing, which was noticed since the 1960s, changed 

the focus of marketing from the product to the customer. the 

purpose of marketing is to know the customer and understand 

a suitable product or service. Green marketing is the 

organization's strategic effort in providing ecofriendly 

products to customers. (Polonosky,1995) 

According to the definition, green marketing includes all 

activities designed to create and simplify any type of 

exchange that satisfies people's needs and desires with 

minimal damage to the environment. 

As in other countries, in order to protect biological resources 

in ski slopes, green marketing activities have been carried 

out. The environmental charter to promote environmental 

protection and its importance in ski resorts and natural 

resources is summarized as follows: 

Planning, design and structure, use of water for making 

artificial snow, use of water in infrastructure and summer 

activities, water quality management, wastewater 

management, use of energy in places, energy in making snow 

, energy in elevators, energy in cable cars, recycling 

management, reuse of materials, recycling management, 

hazardous waste management, wildlife and aquatic life 

management, forest and pasture management, wet and coastal 

areas, air quality, visibility quality, management 

transportation, studies and achievements. In this research, the 

green marketing mix in Iran's winter sports resorts is 

investigated. 
 

Methods  
The kind of research was survey and descriptive. Statistical 

Population included 240 persons who were athletics and 

employees in ski center office, and sport tourisms in Ski 

slopes. Sampling method was random classification and 

for data analyzing SEM method using AMOS 22 and 

SPSS 21 software were utilized. Index values in model 

were in acceptable range and model was confirmed. 

 

Results  
In the inferential statistics section to establish causal 

relationships between independent and dependent variables, 

the proposed model was tested using Amos software. In order 

to determine the reliability of the questionnaire, Cronbach's 

alpha value were calculated for each of the structures, and the 

calculated values were more than 0.7, which indicated the 

appropriate reliability of the structures. The findings showed 

that the indices of the measurement models and the structural 

model were at an optimal level, So the data was consistent 

with the model.  structural model, the four variables 

consisted of "green price", "green product", "green 

place" and "promotion" for green marketing: 

considering that these four variables have a positive 

and significant effect on customer behavior, so green 

marketing also affects customer behavior and the main 

hypothesis was confirmed. 

 

Conclusion  
This research was conducted in order to investigate the 

relationship between green marketing and the behavior of 

customers of winter sports centers, it was clarified that it can 

be done by culturizing  among the people of the society, 

especially the youth, who have a large population  in our 

country and in order to increase the quality of life and raise 

the level of health and spend their free of times, with healthy 

physical activities in nature and playing winter sports 

specially skiing because this sport is one of the sports which 

is expensive in most countries as well as in our country. In 

order to reduce costs and save energy resources in winter 

sports centers, including water consumption management, 

energy consumption management such as solar, thermal, 

water, wind, use of clean energy in transportation fuel, 

preservation of mountain natural resources, management of 

recycling and waste water and sewage in ski slopes, 

preservation of wildlife and aquatic life, noticeable activitie 

should be carried out so that with the development of green 

marketing for environmental protection and having a green 

life suggests ways that in the mountainous regions of our 

country, we can adopt methods which are vital in protecting 

natural resources and develop this sport more and make 

maximum efforts to attract athletes and nature tourists 

through the development of green marketing. 
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  ها:واژهکلید

 سبز بازاريابي

 مشتريان، رفتار 

 طراحي الگو،

 زمستاني یهاورزش
 

 

ا را مآن  از حفاظت و است يستز محيط ۀزمين در زيادی بسيار هایپتانسيل و قوت نقاط دارای ايران، ما کشورمه: مقد

 بطۀرا الگوی طراحي ،حاضر پژوهش هدف .خواندميفرا  سبز بازاريابي و محيطيزيست هایريزیبرنامه انجام به
 .است اسكي هایتپيس در زمستاني هایورزش مشتريان رفتار و سبز بازاريابي

 ابزار .است يپيمايش - توصيفي ،هاداده گردآوری روش و کاربردی هدف لحاظ به پژوهش اين روش پژوهش:

 وتحليلتجزيه منظوربه .شد تهيه و طراحي ليكرت طيف براساساست که  ساختهمحقق ۀپرسشنام هاداده آوریجمع

 روش از تحقيق، هایفرضيه تناسببه 22 ۀنسخ Amos و 21 نسخه SPSS آماری افزارهاینرم از هاداده استنباطي
 .شد استفاده ساختاری، معادالت مدل چندگانه، رگرسيون تحليل آماری

 مدل شبراز و بودند قبولي قابل حد در پژوهش از آمدهدستبه مدل در هاشاخص ارزشداد  نشان هايافته :هایافته

 ۀآميختکه  «سبز عترفي» و «سبز توزيع» ،«سبز محصول» ،«سبز قيمت» متغير چهار ساختاری، مدل در شد. تأييد
 داشت. معناداری و مثبت تأثير مشتريان بر رفتار ،دهدمي تشكيلرا  سبز بازاريابي

 زمستاني هایورزش مشتريان ررفتا با سبز بازاريابي ارتباط چگونگي بررسي منظوربه پژوهش اين :گیرینتیجه

 را هاييروش توانمي ،سبز بازاريابي ۀتوسع با که شد روشن مطلب اين حاصله آماری نتايج برعالوه که گرفت صورت
 رد و هيمد هتوسع پيش از شبي را ورزشي زمستاني هایرشته و اشيمب کوشا طبيعي منابع از حفاظت در که کرد اتخاذ
 .باشيم داشته را هاتالش حداکثر طبيعت، گردشگران و ورزشكاران جلب
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 مقدمه 

 و آيدمي شمارهب جهان رد معدني و طبيعي منابع از برخورداری و اقليمي و زيستي تنوع حيث از جهان نقاط ترينغني از ايران، کشور
 به اناير تبديل در اصل تريناساسي ،کشور ذيرناپتجديد منابع نيز و منابع اين از خردمندانه برداریبهره و تجديدپذير منابع صحيح مديريت

 هایيلپتانس و تقو نقاط کشور ما دارای .ودب خواهد دور چنداننه ۀآيند در المللبين ۀعرص در سياسي و اقتصادی هایقدرت از يكي
 .خواندميفرا  سبز يبازاريابو  محيطيزيست هایريزیبرنامه انجام آن ما را در از حفاظت و است زيست محيط ۀزمين در زيادی بسيار
 التمشك به يدبا تنها .است شده آغاز آن در هاطرح اين و شده مقوله اين وارد جهان کشورهای ساير با همراه در موقعيتي مناسب،ايران 

 در ليآايده و بهتر نقاط به ترريعس هرچه و کنيم بيشتر را امور اين شتاب آنها رفع با و شود دقت بهتر و بيشتر رو پيش هایچالش و
 و زيست محيط به معرفت و عشق از ارسرش مردماني و امر نمسئوال و کارشناسان همت باشک بي که برسيم محيطيزيست هایزمينه

 فراهم را امور ناي در مردم کالن حضور هایهزمين و افزايش داد را هاآگاهي و رسانياطالع بايد تنها و نيست دسترس زا دور پاک طبيعتي
 .(2010، )صبوری کرد

 به تزيس محيط که داشت توجه بايد .آورد وارد زيست محيط به را ضرر کمترين بايد ،شود تلقي سبز يندیافر يا محصول اينكه برای
 که اآنج از و است شده تبديل دهتوليدکنن جايگاه در چه و مشتری جايگاه در چه مردم اقشار ۀهم برای مهم بسيار و اتيحي ایمسئله

 بهاين مسئله  ،گيردنمي نظر در را محيطيزيست مسائل و اجتماعي رفاه و کندمي تأکيد مشتريان هایخواسته بر ازحدبيش سنتي بازاريابي
 .(2010، تندکار و پوراسماعيلرمضانيان، است ) شده منجر سبز بازاريابي مفهوم پيدايش

 نينچ تأثير از حاکي همه که محيطيزيست مسائل به نوين رويكردهای روندها، ظهور به توجه با و گرفته،صورت اتتحقيق به نگاه با   
 اين اریتأثيرگذ ميزان و حساسيت سطح راني،اي کنندگانمصرف یهانگرش و بينش ۀمطالع ،است کنندگانمصرف خريد رفتار در مسائلي
 .(2015 مهاجراني،) رساندمي نظربه ضروری بازاريابي هایبرنامه تدوين در اهميتشان دليلبه را آنها خريد رفتار در مسائل

 صنعتي، یهاانآرم تحقق برای رپايدا ۀتوسع و رشد اصلي کليد سبز وریبهره و بوده آدمي هستي بنيان زيست، محيط که آنجا زا 
 نهادهای تکتک در يط زيستحفظ مح فرهنگ ايجاد و محيطيزيست تفكر تقويت ضرورت است، بشری جوامع در اجتماعي و اقتصادی،

 هایيآلودگ باالی حجم آب، پايين کيفيت ،هوا آلودگي باالی سطح از دنيا، کشورهای از بسياری همانند ،ايران .است محسوس جامعه

 .بردمي رنج انرژی منابع سريع کاهش و نشدني دفع هایزباله زياد ميزان رافيک،ت از ناشي صوتي

 محيطييستز مسائل به توجه با. شودمي ايجاد ناپايدار هایفعاليت و ناهنجار گراييمصرف ۀواسطبه اغلب محيطيزيست مشكالت  
 ايران .نمايدمي ناپذيراجتناب امری سبز محصوالت به رداختنپ انسان روحي و جسماني سالمت بر گراييمصرف سوء تأثيرات و روزافزون

 با ریبيشت سازگاری که است والتيمحص بازاريابي ترويج و توسعه نيازمند ،انرژی و منابع مصرف بحران به توجه با اخير هایسال در
 .(2011دارند ) مختارنژاد،  زيست محيط

. کنند بازانديشي ،خرندمي که محصوالتي ۀدربار کنندگانمصرف که است شده سبب زيست محيط حفظ ۀمسئل (2008) 1کاتلربه نظر 
 محيطي هایداستاندار که محصوالتي برای زيست محيط از واقعي حمايت برای که دارند را آمادگي اين کنندگانمصرف از بسياری امروزه

 .(2011خليل،  و )حقيقي بپردازند بيشتری مبلغ ،کنندمي رعايت را

 که دهدمي نشان ،جوان کنندگانمصرف زيست در محيط مطالعات بررسي و تحليل از های حاصلفرصت سبز، بازاريابي نوآوری
اجرای  منظوربهمستمر  آکادميک یهاآموزش پژوهش، اين هدف و است 2030 سال تا بيشتر، پايدار ۀتوسع اهداف به دستيابي اندازچشم
 چهار ،سبز یهايابيبازار راهبرد ۀتوسع برای .است يطيمحستيز یهاتيفعال ۀانگيز با آموزانانشد ميان در بيشتر پايدار ۀتوسع یهاطرح

                                                 
1 . Kotler 
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 به پايدار ۀتوسع حفظ ۀزمين در رساندن آگاهي جامعه، در سبز ترويج سبز، بازاريابي یهاتيفعال آموزش که شوديم مطرح اصلي کليد
 .(2022البا،  و 1ساندوال ،وانسا) ندارد ودوج حوزه اين در نيز جنسيتي تفكيک که کنندگانمصرف

 و کاالها به توجه منابع، محدوديت به آنها بردن پي و محيطيزيست مسائل ۀدربار کنندگانمصرف آگاهي افزايش در پي امروزه  
 .(2021 ،2)اسميت است شده بيشتر ،اندطبيعت دوستدار اصطالح به که خدماتي

 مسائل که هاييشرکت .کندميبه استفاده از اين نوع محصول را بيشتر  کنندگانمصرفيل آگاهي از فوايد محصوالت سبز تما 
 ذهن در خود از بهتری تصوير توانندمي احتماالً ،دهندمي قرار مدنظر خود محصول توليد و بازاريابي يندهایافر در را محيطيزيست
 و باورپذيرتر معتبرتر، تصويری داشتن معنای به تواندمي برند يک در سبز هایقابليت و هاويژگي نمايش. بگذارند برجای کنندگانمصرف

 (2021 ،لي و 3)چو باشد مشتری ذهن در قدرتمندتر

 شرکت هدف. داد تغيير مشتری سویبه محصول از را بازاريابي تمرکز گرفت، قرار توجه مورد 1960 ۀده از که بازاريابي جديد مفهوم
 محصول، يعني P چهار يا ازاريابيب ۀآميخت عناصرتمامي  و توسعه يافت هدفاين  به نيل ابزار در اين ميان بود، بيشتر یسودآور هم باز

 است اين ريابيبازا هدف ،سدينويم يابيبازار تعريف در کاتلر. برگرفت در را( توزيع کانال) مكان و ترغيبي و تشويقي هایفعاليت قيمت،
 .ميپردازيمبه رويش بازاريابي سبز  اينجا در .دکن عرضه او به را مناسبي خدمت يا کاال بتواند تا کند درک را او ،بشناسد را مشتری که
 

 بازاریابی سبز

 کشورهای در سبز بازاريابي رويكرد. است مشتريان به زيست محيط دوستدار محصوالت ۀعرض در سازمان راهبردی تالش سبز بازاريابي
 یريگميتصم نديدر فرا را زيست محيط با مرتبط یهانهيهز تا نداتالش در بازاريابان آن در و است گرفته قرار استقبال مورد یشماريب

 است ایمبادله نوع هر یسازساده و ايجاد منظوربه شدهيطراح هایفعاليت تمام ۀدربرگيرند سبز بازاريابي تعريف، به بنا. کنند وارد خريد
 .(7199، 4بپردازد )پولونوسكي افراد هایخواسته و نيازها ضایار به زيست محيط به آسيب حداقل با که

 طريق از را خود ۀخواست و نياز ،آنها و ارزش محصوالت ۀمبادل طريق از هاگروه و افراد که است اجتماعي يندیافر سبز بازاريابي
 .(2006 ،)دعايي رساندمي حداقلبه  ،دارند زيست محيط بر منفي آثار که اخالقي هایروش

 چه»  ،«شودمي استفاده محصوالت توليد در منابعي چه»: هستند روهروب مسئله سه با سبز بازاريابي رويكرد پذيرش در هاسازمان
 محيط از که انرژی منابع و اوليه مواد به استفاده مورد منابع نوع موضوع. «رودمي هدر به منابعي چه» و ،«شودمي توليد محصوالتي

 که خدماتي و کاالها هایويژگي و انواع به محصوالت بحث در کهدرحالي رد،دا اشاره ،شودمي استخراج توليد فرايند ۀمادا منظوربه زيست
 در که فرهنگي آثار همچنين و محيطي هایآسيب و هاآلودگي به هدررفت، ميزان بحث در و است برگزيده بازارها در رقابت برای سازمان

 مشارکت فرايند اين در سبز محصوالت خريد با و ندالمسئو محيطيزيست مسائل مقابل در نيز کنندگانفمصر .شودمي اشاره دارد، پي
 از نگهداری در سبز کنندگانمصرف نقش است، متفاوت محيط به آنان تعهد نوع و سبز هایفعاليت در مشارکت داليل اگرچه. کنندمي

 .(2009، 5است )سوپليكو حياتي بسيار زيست محيط

 

 

                                                 
1 . Vanessa & Sandoval 
2 . Smith 
3 . Chou 
4 . Polonosky 
5. Suplico 
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 سبز بازاریابی ۀآمیخت

 .استسبز  توزيع و شامل محصول سبز، قيمت سبز، ترويج سبز بازاريابي مرسوم یهاختهيآمهمان  سبز بازاريابي

 مجدد، توليد نوسازی، تعمير، یهاروش از و آورديم وارد زيست محيط به کمتری ضرر که است محصولي سبز، محصول :سبز محصول

  .ديآيم دستبه کاهش و بازيافت مجدد، ۀاستفاد

 االترندب قيمت پرداخت به حاضر يورتدر ص تنها کنندگانمصرف ربيشت. است سبز بازاريابي ۀآميخت مهم و کليدی عامل قيمت سبز: قیمت
 تيح يا باشد؛ آن ۀمز يا صریب ۀجاذب طراحي، کارايي، عملكرد، بهبود در است ممكن ارزش اين .دريابند را محصول ۀافزود ارزش که
 زسب قيمت که است ضروری نكته اين به توجه اما .باشد بودن ضرريب و تريطوالن عمر جمله از سبز محصول ديگر یهاويژگي دليلبه

 باشد. رقابتي و منطقي بايد

 ارتباط رکتش هایفعاليت با که است يکنندگانمصرف به واقعي محيطيزيست اطالعات انتقال معنای به سبز ترفيعسبز:  تبلیغ و ترفیع
  .است هدف بازار جذب جهت طبيعي منابع نگهداری برای تعهد به هاشرکت اظهار همچنين .دارند

 لئمسا تيو رعا گيرديممورد توجه قرار  يداخل طيمح ،يبعد داخل در .يو بعد خارج يدو بعد است: بعد داخل یاراد: سبز عیتوز
 دياب يدر بعد خارج ود.شمي ياخلد طي.. مح.و رانيکارکنان و مد نيآرامش در ب جاديا سببشرکت،  يداخل یندهايدر فرا محيطيزيست
 .(2011 ،خليل و )حقيقي انتخاب کرد ،رساندمي ستيز طيرا به مح بيآس نيکه کمتر يخدمات ۀارائ یهاروشو  هامكان

 ست،زي طيز محا تيحما منظوربهشان را يهاو رفتار ديو خر هستندنگران  زيست طيمحمسائل هستند که در مورد  یافراد :مشتریان سبز
 .(2012 ،کاظمي) کنندمياصالح  دوستدار طبيعت، محصوالت ديخر قياز طر

 .(2007 ،1لوت) پردازنديمفصل سال  نيدر سردترو ورزش روی برف و يخ  حيبه تفرکه  يخاص گروه فعاليت بدني ورزش زمستانی:

دهای ينافر از یامجموعه املخريد مشتری ش رفتار خريد سبز مشتريان است. رفتار ،است مدنظرمتغير ديگری که در اين پژوهش    
 املش را عملي ۀمرحل فقط که ستا فرايندی کردن خريد .ابدييم ادامه نيز از مصرف پس و آغاز خريد از پيش که است فيزيكي و رواني

 و خريد به عمل سپس و خريد برای گيریتصميم مراحل املش شما خريد رفتار. است جريان اين نهايي ۀمرحل خريد بلكه ،شودمين
: اطالعات وجویجست دوم ؛محصول داشتن به نياز احساس اول: از اندعبارت خريد رفتار مراحل. است شده خريداری محصول از استفاده

 ارضای ایبر چيزی يا و جايي دنبالهب تبليغاتي هایآگهي و دوستان مانند بيروني منبع يا خودتان شخصي اطالعات از شما مرحله اين در
 .دشمي نيازتان

 زمستانی هایورزش
نياز  ۀواسطبهاغلب در تاريخ  هاورزشاين  نيازمند محيط برفي يا يخي باشند. لزوماًکه  شودميي اطالق هايورزشزمستاني به  هایورزش

و  اندشدهتبديل زمستاني  یهاورزشبه انواع  هاتكنيکلوازم و با پيشرفت  تدريجبهکه  اندآمدهبشر در مناطق سردسير، پديد  ۀاولي
 ،، محدود است. نبودن لوازم و امكاناتزمستاني رايج هایورزشتعداد  خصوصبهدر ايران  .رديپذيمآنها انجام  ۀپايمسابقات متنوعي بر 

زمستاني موجود  هایورزشاحساس نياز به آشنايي با  اين امر است. ۀعمد، از داليل زيرساختيعدم آگاهي از مقررات و نداشتن تجهيزات 
و  نيترجامع ،تريندسترس عنوانبهجوی اينترنتي واطالعات وسيع از گوشه و کنار دنيا را فراهم کرده است و جست ۀزميندر دنيا، 
ده ورزيفي مختصر آنها مبادرت و به معر شده نيمعورزش زمستاني  رشتۀ 20حدود  ،است. بر اين اساسده شانتخاب  ،راه نيترمطمئن

 ژهيوبه ،البرز  کوهرشتهزاگرس و بيشترين بخش  یهاکوهرشتهاسكي در سراسر  هایپيستبراساس شاخص اقليمي احداث  .است

                                                 
1. Luthe 
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غنای محيط طبيعي،  .زمستاني وجود دارد هایورزشاسكي و گسترش  هایپيستمرکزی و غربي آن امكان ايجاد  یهابخش
بالقوه  یهایتوانمندکه حتي بتوان آنها را از نظر  شودمياين مناطق موجب  يشناسمردم یهاجاذبهديع جغرافيايي و نيز ب یاندازهاچشم

( طي پژوهشي به اين نتيجه 2006)عسگری . شمار آوردبهزمستاني  هایورزشمناطق طبيعي جهان برای گسترش  نيترلآهديايكي از 
ای است که انواع مختلف گردشگری مانند گردشگری ورزشي کوهستاني، گردشگری گونهبهتهران  رسيد که موقعيت جغرافيايي استان

تهران و امكانات مختلف های ورزشي در تأورزشي و هي هایفدراسيونبا وجود  امكان توسعه دارد. یگردابانيبورزشي آبي، اسكي و 
 مؤثرطبيعي ورزشي  یهاجاذبه نيترمهمتبديل کند. در مورد بررسي  تهران را به قطب گردشگری ورزشي کشور تواندمين، موجود در آ

آخر قرار گرفته است. شايد  ۀردورزش زمستاني از نظر اهميت در  یهاجاذبهاين است که شور به آن اشاره دارد، گردشگری ک ۀتوسعدر 
 .(2009 ،)ادبي فيروزجاه اسكي باشد هایپيستگردشگران  یهازهيانگيكي از داليل آن عدم شناسايي نيازها و 

و وفاداری آنان وابسته است. نتايج  یمندتيرضا ،کنندگانشرکت یهازهيانگاسكي به مقدار زيادی به بررسي  هایپيستموفقيت 
 1النت،)فائو و باالترين سطح تداعي را داشتند، باالترين سطح وفاداری را نيز داشتند یمندتيرضاي که باالترين سطح هايپيستنشان داد 

2008). 

زايش بيعي و افطر حفظ منابع دزيادی برای نظارت  یهافرصت ،وابسته به آن تأسيساتو  در عملكرد روزانه مناطق اسكي و اماکن
 یهانهيهزدر  تواندمي مدتيطوالنلكه در ب ،استبه نفع محيط زيست  تنهانهو مزايا  هافرصتدستيابي به  فعاليت و کارايي وجود دارد.

ن زيان به محيط با کمتري ا سود باالب ييدرآمدزاپديد آورد. با نظر به بازاريابي سبز که در پي حفظ منابع طبيعي و  ييجوصرفهيدی تول
ه با کنجام دهيم کارهايي ا بايد ،تاسانساني در آن  هایفعاليتاسكي که شامل  هایپيست، در مناطق کوهستاني و همچنين استزيست 
ي را در هايفعاليت و اشيمبق کوشا زمستاني در حفظ محيط زيست و منابع طبيعي آن مناط یهاسميتوربازار از جانب باال در  ۀرتبکسب 

سبز صورت  بازاريابي هایفعاليتاطق اسكي حفاظت از منابع زيستي در من منظوربهکه در ساير کشورها، طورهمان .آن زمينه اجرا کنيم
شرح زير  بع طبيعي بهاسكي و منا هایپيستجهت ترويج حفظ محيط زيست و اهميت آن در منشور محيط زيستي در  ،گرفته است

 :شودميخالصه 

و  هارساختيزاستفاده از آب در  استفاده از آب در اماکن، استفاده از آب برای ساخت برف مصنوعي، ، طراحي و ساختار،یزيربرنامه
انرژی  انرژِی در باالبرها، انرژِی در ساخت برف، استفاده از انرژی در اماکن، اضالب،مديريت ف مديريت کيفيت آب، تابستانه، هایفعاليت

مديريت  مديريت حيات وحش و آبزيان، پرخطر، هایزبالهمديريت  مديريت بازيافت، مجدد از مواد، ۀاستفاد مديريت بازيافت، کابين،تلهدر 
 .(2009 ،2مطالعات و دستاوردها ) لورا ،ونقلحملمديريت  فيت ديد،کي کيفيت هوا، مناطق مرطوب و ساحلي، و مراتع، هاجنگل

 اسکی  هایپیستارتفاعات کوهستانی و 

ت وحشي و ن و حيواناش گياهي و انواع پرندگاآبشارها، پوش ،هاچشمه، هادره، هاکوهستان مانندطبيعي متعدد و متنوع  یهاجاذبهوجود 
ر داطي موجود زم، وجود خطوط ارتباسكي همراه با امكانات ال هایپيستوجود  ،محلي ۀمعجاگردشگرپذيری  ي،شناسنيزم یاههپديد

شگری وسيع گرد ز بازارهایاکه  کرج ،نظير تهرانشهرهای کشور  نيتربزرگمنطقه، و موقعيت جغرافيايي و فراگيری آن در مجاور 
ستان ات البرز و اسكي ارتفاعا هایپيست. شودميمحسوب  از جمله نقاط قوت مناطق کوهستاني اطراف استان تهران ،برخوردار است

 یهارشتهاران پذيرای ورزشك که در زمستان هستندديزين، شمشک، دربندسر، توچال، آبعلي، خور  يالمللنيبتهران شامل پيست 
 .(2010 ،)امير عضدیاندزمستاني

                                                 
1. Faulant 
2 . Laura 
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 هایورزش مقصد .است وابسته برف مناسب بارش به که ييهافعاليت يعني زمستاني، هایورزش و هاتيفعال و زمستاني گردشگری

 برای و  ...و هاتيفعال ،هاسازمان ،هابر شرکت مشتمل اجتماعي و اقتصادی جغرافيايي، واحد يک شود: تعريف گونهنيا تواندمي زمستاني

 همچنين. است محدوده در کافي برف از يناناطم و زمستاني هایورزش و هاتيفعال نيازمند گردشگران، به يرسانخدمات يا يدهسيسرو

 طبيعي یهاجاذبه از بردن لذت و زمستاني هایورزش به پرداختن انگيزۀ با که فردی از است عبارت بيازيت، ديد از زمستاني گردشگر

 شناخته زمستاني ورزش پرطرفدارترين و نيترجيرا اسكي زمينه گفته است که اين در .(2010) 1بيازيت .کندمي سفر ،برف به وابسته

 زمستاني گردشگری .(2 007 ،2است )سربولنت شده مشهور سفيد طالی به برف ،افتهيتوسعه یکشورها در سبب همين به ،شودمي

 .(2007 ،3)لوته دارد نياز برف مناسب بارش به الزام، يک عنوانبه

د رچند مو در .استه تگرفنزيادی انجام  تريان تحقيقات داخليو مش کنندهمصرفآن بر رفتار خريد  تأثيربازاريابي سبز و  ۀزميندر  
 سبز خريد تصميم بر سبز اريابيباز ۀآميخت ريتأث بررسي»عنوان  باکه در تحقيقي  کردبه موارد زير اشاره  توانيمگرفته صورتپژوهش 

 ابعاد تبليغ، از يک نشان دادند ه «از(شير شهرستان در پگاه شرکت لبني محصوالت کنندگانمصرف: موردی ۀمطالع) کنندگانمصرف

 سبز خريد بر محصول سبز کهيلدرحا دارند، معناداری و مثبت اثر کنندهمصرف سبز خريد بر سبز بازاريابي ۀآميخت قيمت و توزيع

 .(2012ياری، اله و کردشولي )رعنايي دارد یدارامعنغير و منفي ريتأث کنندگانمصرف

که  دست يافتند به اين مطلب کنندهرفمصاثر بازاريابي سبز بر روی رفتار خريد »عنوان با در تحقيقي  (2013)طالقاني  ،افروزدل 
 امل تبليغات زيستي،يابي سبز شابزارهای بازار در اين تحقيق چگونه است. کنندگانمصرفابزارهای بازاريابي سبز بر روی رفتار خريد  تأثير

ا بر روی رترين اثر ت زيستي بيش. نتايج نشان داد تبليغاشدهر کدام به تفكيک بررسي  تأثيرو  استبرچسب زيستي و  نام تجاری زيستي
  و نام تجاری کمترين اثر را دارد. کنندهمصرفرفتار خريد 

 خريد گيریتصميم يندافر بر سبز يابيبازار آميخته تأثير»عنوان با ای مقالهدر  (2010) پور و تندکاراسماعيل ،مضانيانر

 بررسي هدف با نيز پژوهش ح دادند که اينتوضي «رشت( شهر مصرفکم المپ خانگي کنندگانمصرف :موردی ۀمطالع) کنندگانرفمص

 تشريح از پس. است گرفته انجام مصرفکم المپ خانگي کنندگانمصرف خريد گيریتصميميند افر بر سبز بازاريابي ۀآميخت تأثير

 عنصر چهار از رابطه اين بررسي منظوربه ،کنندهمصرف خريد گيریتصميميند افر و سبز بازاريابي به مربوط پژوهشي و نظری هایپايه

 از پس .تعريف شد متغيرهايي زا استفاده با نيز عناصر اين از هريک و استفاده ترفيع( و توزيع قيمت، )محصول، سبز بازاريابي ۀآميخت

 است شده ساختاری معادالت مدل يک ارائۀ به قداما متغيرها، گيریاندازه برای پرسشنامه، توزيع و مصاحبه از استفاده با هاداده آوریجمع
 معناداری مثبتۀ رابط ،کنندگانمصرف خريد گيریتصميم يندافر و سبز بازاريابي ۀآميختعناصر  از هريک بين شد، مشخص پايان در

 دارد. وجود معناداری روابط سبز بازاريابي ۀآميخت عناصر بين شد مشخص همچنين وجود دارد؛

به اين  «بزو محصوالت س شدهاکادرکيفيت  کننده،مصرفارتباط ميان رفتار خريد  ۀمطالع»با عنوان  پژوهشيدر  (2014)حميد 
 آماری و ۀمعجا نايم هرسشنامپو پس از توزيع  وجود دارد داریامعنشده و خريد محصوالت سبز ارتباط درکنتيجه رسيد که ميان ارزش 

تباط ار .م استصوالت سبز کاز خريد مح شدهادراکآماری دريافتند که در يک کشور در حال توسعه نگرش و کيفيت  اتيعملانجام 
  .و محصوالت سبز يافت شده است کنندهمصرفرفتار خريد  ،شدهدرکميان ارزش  داریامعن

 که مهمي موارد به اين نتيجه رسيد که «اکن ورزشي سبزام محيطيزيست یهااستيس ۀتوسع»در پژوهشي با عنوان  (2009) 4الكس
 آب ساختار بررسي شامل مقاله اين در ذکرشده موارد رعايت ،است مدنظر محيطيزيست شرايط با مناسب ورزشي مكان يک ساخت در

 انرژی مبحث در. است پسآب مديريت و آب کيفيت مديريت اماکن، و تسهيالت در آب از استفاده يخ، و برف ساخت برای آب نياز، مورد

                                                 
1 . Beyazit 
2 . Serbulent 
3 . Luthe 
4 . Alex 
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 و گياهي پوشش حفظ مورد در زباله، مواد از مجدد ۀاستفاد توليدی، هایزباله کاهش مواد، بازيافت مديريت ،انرژی ۀذخير مورد در نيز
 و رزشكارانو برای شدههيتعب هتل يا اسكان محل همچنين و ونقلحمل ،اندازهاچشم کيفيت هوا، کيفيت کنترل طبيعي، منابع و هاجنگل

به  «بازاريابي مراکز اسكي استراتژی مديريت»در تحقيقي با عنوان  (2012) 12آنستيس .است موردنظر ورزشي مكان در بازديدکنندگان
 .استتجارت پايدار  یهاتيفعالمديريت پايدار محصوالت در چارچوب  ،اين بحث پرداخت که هدف از مديريت استراتژی بازاريابي

 برای مراکز ورزشي اسكي تعريف خواهد شد. سودآورنقاط قوت و  عنوانبهبازاريابي محصوالت در تحقيقات اخير مديريت پايدار 

 

 پژوهش یشناسروش

 گرفته انجام ميداني صورتبه که است مطالعات پيمايشي نوع از هاداده گردآوری روش منظر از و کاربردی هدف، به لحاظ حاضر پژوهش

 اوليه یهاداده گردآوری منظوربه است. یاکتابخانه مطالعۀ و مشاهده مصاحبه، ،پرسشنامه اطالعات یآورمعج ابزار نيترمهم .است

 در .تاس آورده فراهم جامعه رد را اطالعات آوریجمع امكان ایپرسشنامه روش. شد استفاده( ایپرسشنامه) ميداني روش از تحقيق
 شد خواسته دهندگانپاسخ زا ،پرسشنامه ابتدای در شناختيجمعيت عناصر دادن قرار و تحقيق هدف و موضوع بيان از پس ،حاضر تحقيق

خريد  رفتار عامل سؤال 10 و است سبز توزيع سبز، ترويج سبز، قيمت سبز، محصول شامل که سبز بازاريابي ۀآميخت سؤال 30 به تا
و تحليل  هشد واقع مورد قبول پرسشنامه 240 وشده  توزيع زمستاني هایورزشميان مشتريان  پرسشنامه 265 .دهند پاسخ سبز مشتری

 و انيفراو جداول ،(ميانگين) ی مرکزیهاشاخص ،(معيار انحراف و واريانس) پراکندگي یهاشاخص از توصيفي آمار در همچنين. شد
 ۀنسخ AMOS و 21ۀ نسخ SPSS یافزارهامنر از استفاده با آماری وتحليلتجزيه منظوربه نيز استنباطي آمار در و شد استفاده نمودارها

 نشان 1 شكل در مفهومي مدل نظر،مورد متغيرهای و پژوهش چارچوب به توجه با .کار رفتبه معادالت ساختاری مدل روش آزمون ،22

 غيرهایمت و سبز شتريانم خريد رفتار و سبز بازاريابي متغيرهای روابط از مناسبي درک بيان هدف با مدل اين .است داده شده
 سبز، قيمت سبز، محصول شامل که سبز بازاريابي ۀآميخت ميان ارتباط بررسي منظوربه پژوهش اين در .است شده تهيه شناختيجمعيت
 حاضر، پژوهش در که است توجه شايان .است هشد تدوين زمستاني هایهاورزشورزش در مشتريان رفتار با است سبز توزيع و سبز ترويج

( ابستهو) مالک متغير و بزس توزيع-سبز ترويج-سبز قيمت-سبز محصول شامل که سبز بازاريابي ۀآميخت( مستقل) نيبشيپ یرهايمتغ
 اند.زمستاني یهارشته ورزشكاران خريد سبز رفتار

 

 

 

 

 

 

 . مدل مفهومی تحقیق1شکل 

                                                 
1 . Anestis 

 

بازاریابی سبز ۀآمیخت  

 محصول سبز

 قیمت سبز

 ترویج سبز

 توزیع سبز

ننده کمصرفرفتار خرید   
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 ی پژوهشهایافته
ی و آزمون و ساختار گيریاندازه یهامدلی برازش براو در ادامه  شودمياخته شناختي پرسشنامه پردجمعيتدر ابتدا به تحليل توصيفي و 

 يق از معادالت ساختاری بهره گرفته شده است.تحقيات فرض

 

 توزیع فراوانی پاسخگویان براساس جنسیت .1جدول 

 جنسیت فراوانی درصد فراوانی

 مرد 155 6/64

 زن 85 4/35

 کل 240 100

 

 نی سن پاسخگویانتوزیع فراوا .2 جدول

 

 

 

 

 

 توزیع فراوانی سطح تحصیالت .3جدول 

 سطح تحصیالت فراوانی درصد فراوانی

 زير ديپلم و ديپلم 71 583/29

 فوق ديپلم 50 833/20

 ليسانس 80 333/33

 فوق ليسانس 35 583/14

 دکتری 4 667/1

 جمع کل 240 100

 

 : توزیع فراوانی شغل پاسخگویان4جدول 

 درصد فراوانی فراوانی شغل

 083/47 113 کارمند

 7./08 17 بازنشسته

 75/23 57 آزاد

 25/16 39 دانشجو

 833/5 14 ربيكا

 100 240 جمع کل

 

 سن پاسخگویان فراوانی درصد فراوانی

 سال 20زير  28 667/11

 سال 30تا  21 58 167/24

 سال 40تا  31 96 40

 سال 50تا  41 37 417/15

 سال به باال 51 21 75/8

 جمع کل 240 100
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 افزارنرم از استفاده با ادیپيشنه مدل وابسته، یرهايو متغ مستقل متغيرهای بين علي روابط برقراری برای استنباطي آمار بخش در

و  ریرفتا علوم یهاپژوهش در ليوتحلهيتجز هایروش نيتریقو از يكي چندمتغيره، ليوتحلهيتجز روش اين .دش آزمايش موساي

 چند وتحليلتجزيه .کرد حل تغيریم دو شيوۀ با را آنها توانينم و است متغيره چند موضوعات، گونهنيا ماهيت زيرا، ؛است ياجتماع
 وابسته متغير چند و مستقل متغير چند وتحليلتجزيه آن، اصلي یهاويژگيکه  شوديم اطالق وتحليلتجزيه از هاييروش به متغيره

 را معلولي علي یهامدل که مسير تحليل و چند متغيره رگرسيون عاملي، ليوتحلهيتجز از است یادهيچيپترکيب  روش، اين .است

 .کندمي وتحليلتجزيه

 

 KMOآزمون

ل زمون تحليآ. هدف اين شودميقبل از بررسي فرضيات استفاده  برای محاسبه توان آماری و تائيد کفايت حجم نمونه KMO آزمون
 کند.يمآورد عاملي را بر

 KMOنتایج آزمون  .5جدول 

 نتیجه KMO نام متغیر

 شودمي تأييدتوان آماری و کفايت نمونه  743/0 محصول سبز

 شودمي تأييدتوان آماری و کفايت نمونه  759/0 قیمت سبز

 شودمي تأييدتوان آماری و کفايت نمونه  768/0 ترویج سبز

 شودمي تأييدنمونه  توان آماری و کفايت 733/0 توزیع سبز

 شودمي تأييدتوان آماری و کفايت نمونه  710/0 کنندگانمصرفرفتار خرید 

 

 از نمونه حجم بنابراين ،است 7/0 از بيشتر هااسيمق ۀهم برای KMO مقدار که دهدمي نشان 5 جدول در KMO آزمون ۀنتيج
 .است برخوردار عاملي تحليل انجام برای خوبي کفايت

 

 )SEM(1ساختاری معادالت مدل روش

 AMOS افزارنرم از ساختاری معادالت یمدلساز برای منظوربدين. شودمي پرداخته تحقيق مفهومي مدل نييتب و تحليل به بخش اين در

 .شد استفاده ساختاری معادالت یمدلساز در یادومرحله رويكرد از نيز حاضر پژوهش در .شد استفاده 22

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 . Structural Equation Model  
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 ش مدلی برازهاشاخص

 گیریاندازه یهامدلی برازش هاشاخص .6جدول 

 .هستند مطلوب گيریاندازه یهامدل شبراز یهاشاخص که دهدمي نشان 6 جدول نتايج

 از بيشتر شدهمحاسبه مقادير که ستا شده محاسبه کرونباخ آلفای مقدار هاسازه از کدام هر برای پرسشنامهتعيين پايايي  منظوربه 
 .هاستسازه مناسب پاياييۀ دهندنشان و 7/0

 اينبنابر ،دارند قرار مطلوبي حد رد ساختاری دلم و گيریاندازه یهامدل برازش یهاشاخص که داد نشان هايافته 

 .دارد مناسبي برازش پژوهش مدل با شدهیآورجمع یهاداده

 سبز ازاريابيب تشكيل «ترفيع» و «سبز توزيع» ،«سبز محصول» ،«سبز قيمت» متغير چهار ساختاری، مدل در 
 رب نيز سبز ابيبازاري بنابراين ،دارد یمعنادار و مثبت تأثير مشتريان رفتار بر متغير چهار اين اينكه به توجه با .دهدمي

 .شد تأييد اصلي ۀفرضي و دارد معناداری تأثير مشتريان رفتار
 مدل از پژوهش فرضيات به ييپاسخگو برای .شد آزمون و بررسي پژوهش فرضيات مفهومي، متغيرهای بين ساختاری روابط

 شد. گرفته بهرهو  دهش برازش 22Amos افزارنرم در که پژوهش ساختاری

 

 یریگجهینتبحث و 

 صنعتي، یهاآرمان تحقق برای پايدار ۀتوسع و رشد اصلي کليد سبز وریبهره و بوده آدمي هستي بنيان زيست، محيط که آنجا از
 اینهاده تکتک در محيطيزيست فرهنگ ايجاد و محيطيزيست تفكر تقويت ضرورت است، بشری جوامع در اجتماعي و اقتصادی

 هایآلودگي باالی حجم آب، پايين کيفيت ،هوا آلودگي باالی سطح از دنيا، کشورهای از بسياری همانند ،ايران .است محسوس جامعه
در مناطق کوهستاني ايران الزم است  .بردمي رنج انرژی منابع سريع کاهش و نشدني دفع هایزباله زياد ميزان ترافيک، از ناشي صوتي

پايدار صورت گيرد تا بتوان بيش از پيش از ذخاير انرژی و همچنين منابع  ۀتوسعبازاريابي سبز و حفظ  هایفعاليته اقداماتي از جمل
بازاريابي سبز با رفتار  ۀآميختنشان داد که  هايافتهو ما بايد حافظ آن باشيم صورت گيرد،  استآينده نيز  یهانسلطبيعي که مورد نياز 

ابعاد  از يک . هرست( همسو2012)رعنايي و کردشولي،  یهاپژوهشدارد و در اينجا با نتايج  داریامعنت و خريد مشتريان ارتباط مثب

 محصول سبز توزیع سبز ترویج سبز قیمت سبز حد مطلوب شاخص
 خرید رفتار

 کنندهمصرف

X2/df 3 364/2 912/1 273/1 912/1 26/0 و کمتر 

NFI 9/0 982/0 994/0 978/0 984/0 998/0 و بيشتر 

IFI 9/0 986/0 001/1 985/0 992/0 005/1 و بيشتر 

CFI 9/0 986/0 1 981/0 992/0 1 و بيشتر 

GFI 9/0 903/0 992/0 933/0 996/0 998/0 و بيشتر 

TLI 9/0 929/0 003/1 943/0 953/0 013/1 و بيشتر 

RFI 9/0 909/0 986/0 934/0 905/0 996/0 و بيشتر 

PCFI 5/0 597/0 6/0 56/0 565/0 6/0 و بيشتر 

PNFI 5/0 596/0 698/0 559/0 564/0 539/0 و بيشتر 

PRATIO 5/0 540/0 524/0 533/0 567/0 5/0 و بيشتر 

AGFI 9/0 699/0 974/0 599/0 957/0 993/0 و بيشتر 

RMSEA  024/0 065/0 026/0 065/0 010/0 08/0کمتر از 

RMR 0.05 025/0 06/0 039/0 013/0 نزديک به صفر 
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ديگری از  ۀنتيجاما در همين تحقيق با  دارند، معناداری و مثبت اثر کنندهمصرف سبز خريد بر سبز بازاريابي ۀآميخت قيمت و توزيع تبليغ،
نتايج اين  .دارد یدارامعنرغي و منفي ريتأث کنندگانمصرف سبز خريد بر محصول سبز راکهچ ،ناهمسوسترعنايي در مورد محصول 

که تبليغات زيستي بيشترين اثر را بر رفتار خريد  ستتبليغ همسو ۀمؤلف در مورد ( تنها2013) طالقانيو  وزرافبا پژوهش دلپژوهش 
( 2010) پوراسماعيل ،همچنين با نتايج پژوهش رمضانيان دارد. کنندهمصرفو نام تجاری کمترين اثر را بر رفتار خريد  کنندهمصرف
 ۀرابط ،کنندگانمصرف خريد گيریتصميم يندافر و سبز بازاريابي ۀآميختعناصر  از هريک بين شد، مشخص زيرا در پايان ،ستهمسو
 ۀنتيجدارد. به همين ترتيب با  وجود معناداری روابط سبز بازاريابي ۀآميخت عناصر بين شد مشخص همچنين وجود دارد؛ معناداری مثبت

نتيجه حاصل شد و همسو بودن آن  کنندهمصرفآن با رفتار خريد  دارامعنمحصول سبز و ارتباط  ۀمؤلف( تنها در مورد 2014) بررسي حميد
 .ستتبليغ سبز، ناهمسو ،و در قيمت سبزد شتحقيق پيش رو اثبات  ۀنتيجبا 

که  صورت گرفت زمستاني هایورزشز بازاريابي سبز با رفتار مشتريان مراک ۀآميختسي چگونگي ارتباط برر منظوربهاين پژوهش   
 األخصبدر افراد جامعه  یسازفرهنگبا ايجاد  توانيمبر نتايج آماری حاصله اين مطلب روشن شد که عالوهگرفته صورت یهايبررسدر 

قات گذران او وسطح سالمت  ردنبباال افزايش کيفيت زندگي و  منظوربهو  دهندميجوانان که جمعيت کثيری از کشورمان را تشكيل 
دليل اينكه هبو پردازند بزمستاني  هایورزشبدني سالم در طبيعت بپردازند و در فصل زمستان به انجام  هایفعاليتانجام  فراغت خود به

کاهش  منظوربه ورازاين ،استران و همچنين در کشور ما اي رهادر کشو متيقگرانو  برنهيهزورزشي  یهارشتهاين ورزش از جمله 
ت مصرف مديري ،صرف آبدر صرف منابع انرژی در مراکز ورزشي زمستاني از جمله مديريت م ييجوصرفهو همچنين  هانهيهز
يريت هستان، مدطبيعي کو حفظ منابع ،ونقلحملبادی، استفاده از انرژِی پاک در سوخت  ،آبي ،حرارتي چون خورشيدی، ييهایانرژ

بازاريابي سبز  ۀتوسعبا  د تا بتواناسكي، حفظ حيات وحش و آبزيان بايد فرايندهايي صورت گير یهاستيپبازيافت و فاضالب و پساب در 
زاريابي با ۀبا توسع ن، بتواشورماند که در مناطق کوهستاني کرا پيشنهاد دا هاييروشدر مورد حفظ محيط زيست و داشتن زندگي سبز 

در جلب  و دهيموسعه ا بيش از پيش تورزشي مفرح ر ۀرشتو اين  اشيمبرا اتخاذ کرد که در حفاظت از منابع طبيعي کوشا  هاييروشسبز 
 را داشته باشيم. هاتالشورزشكاران و گردشگران طبيعت حداکثر 

 

 تقدیر و تشکر
 امیاريمهين تحقيق ادر انجام ه کارجمند و عزيزاني استادان است. از  ياريگر من بودهزحمات هميشگي مادر عزيزم که همواره  پاس به

 .رمکردند، سپاسگزا
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