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متغیرهدال معیید /کدالی بد  /کننده بد  مصرف

.رفتالرمصرفی/هالنگرش/هالارزش/شنالختی

 چکیده

درخریدهکالیهدال کنندهاال مصدرفدراینمطاللیهرفتالر

هالبهمسالئل موضدوعال خهمالتیکهبرا تولیه عرضهآ 

کنندهاال مصدرفزیس محیطیتومهشه  تحد عندوا 

شونه،ازمنظرمتغیرهدال معیید شدنالختی،میب  شنالخته

 درکلرفتالرمصرفیآنال برربدیشده هالنگرش،هالارزش

ر شتحقیقموردابتفالد دراینپژ هش،پیعالیشدی .اب 

 ؤای بدبالتومدهبدهینمنظدورهاازنوعکالربرد اب کهب

پربشدنالمهبدین323ته ین بهتیدهادا مطاللیه،پربشنالمه

مالمیهآمالر اینتحقیقکهازمنالطقشعالل،مندو،،ردر،،

صدور تصدالدفیانتبدال،هشرق مرک کال شهرتهرا بد

ذکدرابد درهیزمبد.،توزیع مععآ ر شه اب انهشه 

مطاللیهحالضرازر شراربیو لجستیک بدالهالتحلیلداد 

ابتفالد ازنرماف ارهدال آمدالر مربوطده،فرضدیال تحقیدق،

 .برربیشه اب 

نتالیجآزمو فرضیال اینپژ هشازاینقدرارترینععه 

دهنده،مدیافراد کهبهمهال پالک ایعناهعی اب که

الزافراد کهمیتقهنهد بتهارمحیطزیسد بدود دردبربد

مسدوولی پییراندهدرهدالشدرک نیس ،افراد کهمیتقهنده

کننده درنهالید افدراد کدهنعیق اللمحیطزیس ععل

دهنده،مدیخریهخودراباللحالظم الحثزیس محیطیانجالم



تعالیددلبیشددتر بددهپرداخدد ه ینددهبددالیتر بددرا خریدده

هعچندین.محصوی ب  نس  بهمحصوی ریرب  دارنه

هدال انجدالمال تهبالتومهبهنتدالیجپدژ هش)فانتظالربرخال

،عدواملیمالنندهمنسدی ، ضدیی (شه درکشورهال دیگدر

بدهکنندهاال مصدرف برتعالیدلتأثیرتأهل داشتنفرزنه،

پرداخ م لغبالیتربالب تهیهمحصوی ب  درشهرتهرا 

.نهارنه

 مقدمه

مرت طهال نگرانیامر ز نس  بهایشتهنهچنها د ر،

درند داقشدالرمبتلد ا بالمحیطزیس بدهطدورف اینده 

مبتل زیس هال طوریکهاف ایشآلودایهب.استرشیالفته

صور مستقیم ریرهمحیطی،مشکالتیبرا ععوممردمب

مستقیمایجالدنعود کهاینموضوعمومد شده عدال  بدر

قاونالاو بدهبدع هال،برخیافرادکشورهالنی ازطرد ل 

تومهبیشتربهرعالی اصولزیسد محیطدیبدرا کدالهش

تدوا بدهمدیدراینارت الط.مبتل تومهنعالینههال آلودای

پرداخ ه ینهبیشتربرا خریهکالیهال خهمال ب  توبدط

کهععومالقیعد بیشدتر نسد  بدهکننهاال مصرفبرخی

تومهبهرعالی کالیهال خهمالتیکهبه   (محصوی مشالبه

،اشالر داش که(انهاصولزیس محیطیتولیه عرضهشه 

ال ته.هال زیس محیطیداردمستقیعیبرکالهشزیال تأثیر

یکدهکنندهاالنمصرفبالیهتومهداش کهمیعویآ دبتهاز

درهنگالمخریهکالیهال خهمال بهمسدالئلزیسد محیطدی

تولیده ازمدوادهعچو تومهبیشتربدهخریدهمحصدوی 

بالزیالفتی یالخریهمحصوی بالزاالربالمحیطزیسد تومده

درایدنزمینده .دهندهمدیدارنه،رشهفکر خودرانی نشال 

انجالمارفتهدربیشترکشدورهالنشدال هال مطاللیال  برربی

دههکهیکیازمهعتریندییلرشهاسترد تومدهافدرادمی

،افدد ایشتیددهادکشددورهالبددهموضددوعال زیسدد محیطددی

یاب کهتعالیلبهپرداخد قیعد بیشدتر کننهاالنمصرف

د بتهارمحیطزیس (کالی خهمال )برا خریهمحصوی 

 ارزیدالبی  GISدرکتدال،1333قرااوزلودربالل.[1[اب 

2232کنهکهدرباللمیمحیطزیس پیشبینیری  برنالمه

ف ایشیالبدهکدهایدنمیلیالردنفرا12معیی مهال بهحه د

ط دق.ادیارابد تأثیرامربرتعالمفالکتورهال زیسدتیبشدر

میلیدو هکتدالراز22آخرینآمالرهال،درحاللحالضر،هربدالل

میلیدالرد3/1ر نه،هعچنینحه دمیبالرانیازبینهال منگل

نفرازمعیی زمینازامکالنال بههاشتی آ،آشالمیهنیباللم

میلیدالردنفدرنید ازبدوخ کدالفی5/1بالشنه نعیبرخوردار

درنتیجهبرا [2[برا ارمالیش پب  پ محر مهستنه

 هدالباللایاردرمحیطزیس مهال ،درتأثیرکالهشعوامل

هدال  ابسدتهبدههدال بدالزمال اخیراقهامال مبتلد د لد 

حعالید ازهال بالزمال مللمتحه هعچنیننهالدهال تشکل

هال مبتل موم شه کدهبسدیالر محیطزیس درکشور

ازمدردمدرخریددهکالیهددال خددهمال بددهموضددوعال زیسدد 

بطوریکهاینافراددرتهیدهمحصدوی .محیطیتومهنعالینه

موردنیالزشال بییدرتهیدهکالیهدال خدهمالتیکدهتولیده 

مبر،کعتر برمحیطزیس مهال دارنه،تأثیرعرضهآنهال،

یدد افدد ایشآاددالهیبسددیالر ازبددهینترت.اقددهامنعالیندده

موم شه کهامر ز بسدیالر ازافدرادایدنکننهاال مصرف

آمالدایراداشتهبالشنهکهبرا حفالظ ازمحیطزیس م لغ

بیشتر رابرا خریهمحصویتیکهدرتولیه توزیعآنهالبه

.[3[ابتالنهاردهال زیس محیطیتومهشه ،پرداخ نعالینده

افراد کهبهمی ا زیدالد درمدوردمحدیطبراینابالسبه

ط یییاطرافشدال نگراننده رفتالرهدال مصدرفیخدودرابده

منظورحفظمحیطزیس ازطریقخریدهکالیهدال بد  یدال

هعال کالیهال د بتهارمحیطزیس کهبهط یید آبدی ی

شودمیب  افتهکننهاال مصرفکننه،میربالننهاصالحنعی

مهدمبالزاریالبدال هدال اینبدینیکدیازچداللشدر.[5[ [4[

یکدهکنندهاالنمصدرفمحصوی ب  ،شنالبالیی تشبیص

حالضربهپرداخ م لغبیشتربدرا خریدهکالیهدال خدهمال 

چدراکدهبدالمطاللیده .بالشه،ابد مید بتهارمحیطزیس 

هدال ایدنافدراد،برربیمه آاالهیازخصوصیال   یژای

مهد شنالبدالییتیدهادبیشدتر ازایدنری  برنالمه توا می

رابرا عرضهمحصوی ب  بیشدتر کننهاال مصرفاونه
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بهینترتی یزماب بدرا اسدترشتومدهبده.اقهامنعود

محیطزیس ،بالزاریالبال ،راهکالرهال منالب برا توبیهبالزار

عرضهمحصوی ب  بهد بتهارا ایناونهمحصوی در

ازایدنر درایدن.ال توبدیهدهندهکشورهال مبتلد مهد

د بدتهار)ب  کننهاال مصرفپژ هش،بهشنالبالیی برربی

،هدالارزشازمنظرمتغیرهال معیی شدنالختی،(محیطزیس 

یزمبدهذکدر. رفتالرمصرفیپرداختهشده ابد هالنگرش

هعال اونهکهاذعال اردیه،درایدنمطاللیدهمنظدوراز اب 

افراد اب کهتعالیلبهپرداخ م لدغب  ،کننهاال مصرف

بدهین.بالشنهمیبالیتربالب خریهکالیهال خهمال ب  دارنه،

 آمدالر تحقیدقپربشنالمهبینمالمیه323منظورنی تیهاد

شعالل،منو،،رر،،)نقطهشهر5یینیشهر نها تهرانیدر

تصالدفیتوزیعشه کهازایدنتیدهادصور به(شرق مرک 

بدراین.کننده بد  شدنالختهشدهنهنفربهعنوا مصرف191

ابددالسازآمددالرتوصددیفیبددرا توصددی متغیرهددال ازآمددالر

.تحقیدقابدتفالد شدههدال ابتن الطیمه آزمدو فرضدیه

هال آمالر پالرامتریک ازر شهالهعچنینبرا تحلیلداد 

رمستقل  ابستهازراربیو لجستیکبرا ارت الطبینمتغی

spssابتفالد شه ،ضعنآنکهنرماف ارهال موردابتفالد نی 

 Eviews  اب.

 اهمیت و ضرورت انجام پژوهش. 1

هعرا بالرشه توبدیهر زافد   اقتصدالد ،امتعدالعی 

هدال فرهنگیمهال درد قر اخیدر،تحدوی  دارادونی

 شعسدی، مسکونیمنظومدهبیالر  تنهالفرا ا درپهنه

کالهششدهیه .عصر ازبحرا راپیشر  مالنهالد اب 

بیشازحهمنالبع،منگلزدایی،اف ایشبریعمعیی ،تههیه

،...متندوعایدالهی مدالنور  فربدالیشخدالک هدال اونه

ببشیازمشکال عظیمزیس محیطیهستنهکهمتأبفالنه

دمبالطر درکلاکوبیسدتم،کدالفیهریکازآنهالبرا ایجال

 رید  برنالمده هدالفیاللید دراینبینبالبقه.[1[بالشنهمی

 هدالبداللبیالبتگیار رشه توبیهاقتصالد ایرا ،اارچه

زیالد بیهازکشورهال توبیهیالفتهشر عشه ،امالمتالبدفالنه

،آثالر،زیالنهال مشکال زیس محیطدیزیدالد هالفیاللی این

توا بدهالگوهدال بسدیالرنالمنالبد میازمعلهآ داشتهکه

ال تدهدر.مبتل درمالمیدهاشدالر داشد هال مصرفانرژ 

بنده بدوخ ،نظیدربدهعیههالیی اخیرد ل طرحهالبالل

هدال حرارتدی پنجدر هال ترددز جیالفرد،حعالی ازعالیق

انرژ  ت لیغدال  تی رهدال  د مهار  نظالیرآنهالدرحوز 

،...اوندالاو نظیدربالزیالفد  هال اونالاو آموزشیدرحوز 

هدال فسیلی کالهشآلدودایهال برا به ودمصرفانرژ 

زیس محیطیامرانعدود ،امدالهعچندال یزمابد د لد 

 مبتلد بیشدتر رابدرا کدالهشآثدالرمبدر،هالفیاللی 

راینزمیندهضدر ر داردد.زیس محیطیمهنظرقراردهه

د ل اقهامال یزمبرا آاال بالز ععوممردمبهتومدهبده

مصرفمحصوی منالبد بدرا محدیطزیسد ببصدو 

پالیهار حفظمحیطزیسد را اصالحالتیدررابتال توبیه

ازمعلددهحرکدد بددهبددو ت لیددغمصددرف.نعالیددهاععددالل

هایناونهمحصوی ب  ،کهتقوی اینتفکرمنجربهخری

محصوی  یالابتفالد ازخهمال بالزاالربدالمحدیطزیسد ،

ازاینر یکدیازبدالرزترینخاهدال .بالیهمهنظرقرارایرنه

هدال ععلیالتی امراییدرباللیال اخیر،عهمتومهبدههدهف

زیس محیطیدرتولیه مصرفمحصوی  خدهمال بد  

عط ییی ر نهر بهدرهرحاللبالتومهبهکعیالبیمنالب.اب 

ز المحیطزیس ،ضر ر اب کدهبالزاریالبدال بدالشدنالخ 

د بددتهارمحددیطزیسدد ،کننددهاال مصددرفخصوصددیال 

کنندهاال مصدرفابتراتژیهال خدودرابدرا افد ایشتیدهاد

. امرانعالینهری  برنالمهمحصوی ب  ،

 اهداف پژوهش. 2

بدیههفاختصالصی اصلیایدنمقاللدهشنالبدالیی برر

ب  بهمنظوردبتیالبیبهمحیطزیس کننهاال مصرفرفتالر

باللممه تحققیکتوبیهپالیهاراب کهبدرا دبدتیالبی

،هدالارزشبهایدنهدهفنید متغیرهدال معیید شدنالختی،

مدوردتومدهقدرارکنندهاال مصرف رفتالرمصرفیهالنگرش

.ایردمی



 سواالت پژوهش. 3

 منسی برر  رفتالرخریهب  چیس ؟تأثیر

 تأهلبرر  رفتالرخریهب  چیس ؟تأثیر

 داشتنفرزنهبرر  رفتالرخریهب  چیس ؟تأثیر

 اراییبرر  رفتالرخریهب  چیس ؟مععتأثیر

اهعی داد بهمهالنیپالک ایعنبدرر  رفتدالرتأثیر

 خریهب  چیس ؟

بدرر  رفتدالرخریدهبد  اهعی بهمحیطزیس تأثیر

 چیس ؟

اعتقالدبهدردبرداشتند بتهارمحیطزیس بدود تأثیر

 برر  رفتالرخریهب  چیس ؟

اعتقالدبهشهیهبدود یدالن دود مشدکال زیسد تأثیر

 محیطیبرر  رفتالرخریهب  چیس ؟

درق اللمحیطزیسد بدرهالشرک پییر مسوولی تأثیر

 چیس ؟ر  رفتالرخریهب  

اهعید بدهخریدهبد  بدرر  رفتدالرخریدهبد  تأثیر

 چیس ؟

 پیشینه تحقیق داخلي و بین المللي. 4

 پیشینه تحقیق داخلي. 1-4

تحقیقال صور ارفتهدرزمینهبالزاریدالبیبد  درایدرا 

بددراینابدالسبیشددتر.بالشدهنعددیا اسدترد  دارا حدوز 

مفالهیمبالزاریالبیبد  ابد  مطاللیال انجالمارفتهدرحوز 

 :آنهالبشرحمواردزیراب ترینکهععه 

آصد درتحقیقدی دکترکالمرا نورببش مهنهسفریه

بهبیدال (1335)بالعنوا رفتالرمصرفکننه  بالزاریالبیب  

اارچددهبددهکننددهاال مصددرفکددهانددهایددنموضددوعپرداختدده

رفتدالر دهندهامدالارلد ا قدال درمدیزیس اهعی محیط

هعچندین.خدوردنعدیاععاللشدال چندینچید  بدهچشدم

(1335)اهللدعالیی،علیفتحی علیکدالظمشدیبیال ح ی 

بالعنوا بالزاریالبیب  راهیبهبو رقالبد پالیدهار،ا مقالله

بدهتوصدی هدالامتعدالعیبدالزمال هال ضعنبیال مسوولی 

سبالر یکرد ،بپانهارت الطمیال آ  بالزاریالبیب  پرداخته

زیس ،بالزاریالبیبد   دییدلبد  بدود ،بهمحیطتردقیق

بطوحبالزاریالبیب   بیرتکالملیآ رامدوردمطاللیدهقدرار

توا اف کدهمیآنهالبهاینمسولهاشالر داشتنهکه.انهداد 

را براشددتیبددهبددع تولیددهمحصددوی مبددر،بددرا 

زیس  مودنهارد رفتهرفتهفشالرهال د لتی،رقدالبتیمحیط

راملد مبدهپیدر   بدههالشرک  تغییرنگرشمشتریال ،

.[7[کنهمیایر ر یکردبالزاریالبیب  کالر

 المللي پیشینه تحقیق بین. 2-4

هدال کننده بیندیا تح عنوا ،پیشنتالیجععه مطاللیه

 :شرحذیلاب هخریهب  ،ب

درصده13دهنده مدردکدهپالبخ274درصهاز45حه د

بدالل25-29دهندهاال میالنگینبنپالبخ.آنهالمتالهلبودنه

دهنهاال دارا تحصدیال دبیربدتالنییدالبود اکثری پالبخ

دهنهاال شغلدرصهازپالبخ32.التحصیلدانشگال بودنهفالرغ

.[3[درصهکالرمنه،تکنسینیالکالراربودنه44مهیریتی 

هال معیی شنالختیدراعتقالدا  رفتدالرمصدرفیتفال  

نسد  بدالیییاززندال .درموردریاهال اراالنیک موددارد

 مث تیدرموردریاهال اراالنیدکهالنگرشنس  بهمردا 

کننهاال اینندوعردیاهالدارنه اینافرادخریهارا یالمصرف

کننهاراالنیکرامصرفمینس  افراد کهریاهال .هستنه

کنندهاال ایدنبهعال  مصرف.شودبالاف ایشدرآمهزیالدمی

ریاهالدارا تحصیال بالیتر نس  بهافراد هسدتنهکده

تحقیقال ایشدتهبدهایدن.[9[کننهازاینریاهالمصرفنعی

محیطددی،م ایددال نتیجددهربددیهنهکددهمالحظددال زیسدد 

محیطیدرکشه  رفتالرهدال د بدتهارانهمحدیطبدالزیس 

 مث  نس  بهردیاهال اراالنیدک خریدهایدنهالنگرش

بهعال  تحقیقال انجالمشه دربریس ین.ریاهالمرت طاب 

کننهاال تعالیلنشال دادکهمصرف[11[ راکهعتو [12[

بیشتر بهپرداخ م لدغبیشدتر بدرا ععلکدرد کدهدر

هدال زیس بالشهنس  بهدیگرخصیصدهدمحیطمه به و

شودمثلکیفی دارندهریاییکهبهصور اراالنیکتولیهمی

کنندهاال درپرداخد پدولعواملیکهبرتعالیلمصرف.[12[

ادیاردشدالملکیفید ردیا بالب ریاهال اراالنیکتأثیرمی
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ایعنی،اعتعالدبهشرک  برا برخیمحصدوی ندالمبرنده

هدالیکدهازخدهمال هتدلکننهاالنمصرفدرهنه.[13[اب 

زیس محیطهال د بتهارانهکننهنس  بهفیاللی ابتفالد می

کنندهاال مشدتر دایدمایدنمصدرف.هوشیالر آاال هسدتنه

هال ب  درر نهکالرخدوداتبدالذهالییهستنهکهفیاللی هتل

(2223) هعکدالرانش[15[مطاللیدال افتیعیدال.[14[میکننه

درصدهخریدهارا کالیهدال بد  بده4/17دههکهنشال می

دهنده درایدنرابدتالزیس بود اهعی مید بتهارمحیط

تعالیلبیشتر بهپرداخ م لغبیشتربرا ایدنندوعکالیهدال

دههکهافراد کهازردیاهال میمطاللیال نشال .[11[دارنه

کننهنس  بهافراد کدهازایدنردیاهالاراالنیکابتفالد می

 فدراخدودهدالارزشکننهاهعید بیشدتر بدهابتفالد نعی

اعتقالدا مث تیدرموردارامععبهطورمشالبهافراد.دهنهمی

 [13[  ابدرط دقنظدربدر.[17[ریاهال اراالنیدکدارنده

،عالقهر بهرشهبهمحصوی اخالقدی(2222)هعکالرانش

یکدیاز.کننه محوراب  هدمتجدالر محدورهممصرف

انددواعرفتالرهددالییکددهازآ بددهعنددوا رفتددالرد بددتهارانه

شدودخریدهمحصدوی اراالنیدکابد یالدمیزیس محیط

 رفتالربسیالرموردتومدهمحققدال هالنگرشارت الطبین.[19[

کدهنگراندینسد  بدهشده مسدالئلتحقیقالتی.بود اب 

زیس محیطیرابهعندوا عدالملیبدرا تییدینرفتالرهدال 

برربیکردنه،بهطورکلیهع سدتگیزیس محیطبالزاالربال

دربدالل[21[فیسدک.[22[انهبینایند عالملیالفتهمث تی

 کس  کالرهالبرا لحدالظکننهاال مصرفبهد ل ،1973

محیطیدرهنگالمتصعیمهال زیس ی هال منفکرد ه ینه

کننهاال بالیدهکنهکهمصرفا بیال می.دههخریههشهارمی

مصرفمنالبعکعیال،راکالهشداد  کالیهدالییراخریدهار 

.[22[کننه اردمیزیس محیطکننهکهآبی کعتر به

 بررسي مباني نظری پژوهش. 5

 ي پژوهشمدل تحلیل. 1-5

مقاللدهیر   هعکدالرانشدربداللمهلاینپژ هشاز

 :بالشهمیابتبراجاردیه  بهشکلزیر2221


2001, 504  Laroche & et  al, 

 متغیرهای مورد مطالعه. 2-5

بهطورععه متغیرهالییکهدرمهلایدنپدژ هشمدورد

 :شونهمیایرنهبهچهالرار  تقسیمبنه میبرربیقرار

متغیرهال معیی شنالختی .1

 [23[هالارزش .2

[24[هالنگرش .3

[25[رفتالرهال مصرفی .4

بد  کننهاال مصرفدرار  متغیرهال معیی شنالختی،

ازمنظرمنسی ، ضیی تأهل داشدتنیدالنهاشدتنفرزنده

،هدالارزشدرادر  .ایرندهمدیموردشنالبالیی برربیقدرار

 [21[یدیارامعدعبد  ازمنظدرد ارزشکننهاال مصرف

برربدیقدرارمهدال مدوردشنالبدالیی [27[تومهبهایعندی

بد  ازمنظدرکنندهاال مصدرف،هالنگرشدرار  .ایرنهمی

،[23[چهدالرنگدرشاهعید د بدتهارمحدیطزیسد بددود 

،شده [29[دردبرهال نالشیازد بتهارمحیطزیس بود 

پددییر  بددطممسددوولی [32[محیطددیمشددکال زیسدد 

درادر  رفتالرهدال .شنالبالیی برربیشدونه[31[هالشرک 

بد  ازمنظدریدکرفتدالرمصدرفیننهاال کمصرفمصرفی،

شنالبدالیی [32[محیطییینیخریهبالتومهبهم الحثزیس 

درادامدهبدهشدرحایدنمتغیرهدالخدواهیم.شدونهمیبرربی

.پرداخ 

درکننهاال مصرفتعالیل

پرداخ م لغبیشتربرا 

کالیهال د بتهار

 زیس محیط

متغیرهال 

 معیی شنالختی

ارزشهال



 
نگرشهال

 رفتالرمصرفی



 متغیرهای جمعیت شناختی .1-2-5

ب  ازمنظدربدهمتغیدرکننهاال مصرفدراینپژ هش

معیی شنالختیمنسی ، ضیی تأهل داشتنیدالنهاشدتن

شونهکهبدهدلیدل اضدمبدود میفرزنهشنالبالیی برربی

.کنیممیاینمفالهیمازتوضیمآنهالخوددار 

 ها ارزش .2-2-5

هدال اصدلییدالاصدولراهنعدالدرارزیالبیکننه هالارزش

ایر نگدرش،تفکدر رشکلبهالارزش.هستنهزنهایافراد

1994دربددالل[34[شددوارت .[33[ایارنددهرفتددالرتددأثیرمددی

تیرید ا  بشدر رااهدهافمطلدو، پسدنهیه هالارزش

رادرا کنهکهدراهعی متفال تنه اصولهدهای کننده می

کنندهاال مصدرفدراینپدژ هش.کننهمیزنهایافرادارائه

ارایی تومدهبدهایعندیمهدال ب  ازمنظرد ارزشمعع

ایرنهکدهدرادامدهبدهتوضدیمایدند میموردبرربیقرار

.ارزشخواهیمپرداخ 

 ییگرا جمع .1-2-2-5

،ایس کهبرنوعتیالملرفتالر بینافدراد اژ ییارامعع

شودکهبررفتالرار هدیهال یالاقواممبتل اطالقمیار  

اراییبدرآبدالیشمعع.[35[شود تیالملار هیابتوارمی

ییهدالارزشکنده تدر ازامتعدالعتعرکد مدیبطم بدیع

.[31[شودهعچو عهال  تومهبهط یی راشالملمی

 توجه به ایمنی جهان .2-2-2-5

امدددر ز ارلددد مسدددالیل مشدددکال  تنگنالهدددال 

عنوا یکموضوعمحلدی یدالحتدیهدیگربمحیطیزیس 

متقالبدل ریدرنه بالتومهبده ابسدتگیآینعیشعالرهملیب

زیس بالم الحدثکدال انسدالنیازمعلدهقالبلتفکیکمحیط

 یدژ ندوعخدال آ هبیالب  بد،توبیه،فرهنگ،اقتصالد

دیگدرازعرفدال  بسدیالر ،فلسدفه،اخدالق،یینیژئوپلتیک

در اقعهرمشدکل،هالمالد  مینو حیال انسال هال من ه

انهاز  حتیمحه ددرداخدلمرزهدال هرمحیطیدرزیس 

هبدندوعبشدرقرارداد یککشورمشکلیبرا کلمهال  

میتقهندده،(2221)یر   هعکددالرانش.[37[آیددهمددیشددعالر

کننه،تعالیلبیشدتر بدهمیافراد کهبهایعنیمهال تومه

زیس دارنهپرداخ م لغبیشتربرا کالیهال د بتهارمحیط

]33].

 ها نگرش .3-2-5

زنه،تقری الهعگال نگرشافرادنحو رفتالرآنال رارقممى

.بینندهیکرابطهععیق تنگالتنگىرابینرفتالر نگرشمدى

دههکهببشاعظمععلکردهالىشواههتجربىنی نشال مى

درایدن.[39[پدییردانسال تح تأثیرنگدرشا انجدالممدى

ب  ازمنظرچهدالرنگدرشاهعید کننهاال مصرفپژ هش

زیسد بدود ،دردبدرهال نالشدیازد بدتهارد بتهارمحیط

محیطدی بدطمزیس بود ،شه مشکال زیسد محیط

.شونهمیشنالبالیی برربیهالشرک پییر مسوولی 

 زیست بودن اهمیت دوستدار محیط .1-3-2-5

،اهعی ادراکشه را(1994)هعکالرانش [42[آمیکس

ا درمده:کنندهمدیزیس اینچنینتیری بالتومهبهمحیط

کهیکفدردمالحظدال م الحدثزیسد محیطدیرارعالید 

رفتالرهدال مث د کنندهاال مصدرفکنه،بهبیال دیگرآیدالمی

محیطیرابهعنوا امر مهمبرا خودشال یالمالمیهزیس 

.[41[ایرنه؟میدرنظر

زیستت   دردسرهای ناشی از دوستتدار محتیط   .2-3-2-5

 بودن

عهمدبتربیآبدال بدهکالیهدال ،پرداخ قیع بالیتر

ب  ،عهمتنوعمحصوی ب  موموددربالزار تیهادمحه د

کننه اینمحصوی ازموضوعالتیاب هال عرضهفر شگال 

ازآ بدهعندوا دردبدرهال نالشدیازکنندهاال مصدرفکه

.[42[کننهبود یالدمیزیس محیطد بتهار

 محیطی شدت مشکالت زیست .3-3-2-5

 یکیازمتبصصال  مسووی دانشدگال برابالسافته

مشهه،ایرا ،درابدرافاندرژ درمیدال کشدورهال مهدال 

  بدالینهمیدالنگین بهافته.نبس اب  صالح رت ه

میلیالرددیرابد  درهش ههررف انرژ درایرا باللغبر
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بدده1397ر نددهفیلددی،ایددرا تددالبددالل صددور ادامدده

.هال نفتیت هیلخواههشه فرآ رد کننه  ارد

 ها شرکتپذیری  سطح مسئولیت .4-3-2-5

تنهالمشکلمالمیدهزیس محیطمهیری نالصحیممنالبع 

هالنی هس کدهبده مردمعالد نیس بلکهمشکلشرک 

هالبالیهضالییال شرک .]43[انه منالبعآ  ابستهزیس محیط

محیطدیرابدهخصدو درایدنزمدال کده م الحثزیس 

 مسدالئل مشدکال زیس محیطکننهاال نس  بهمصرف

.[44[انه،مهنظرقراردهنهمربوطبهآ آاال شه 

 کنندگان رفتارهای مصرفی مصرف .4-2-5

ینههال مردمبدهآ فرهالکننه شالملفیاللی رفتالرمصرف

منظورمستجو،انتبال،،خریه،ابتفالد ،ارزیالبی رهدالکدرد 

 آنهدالراهالطوریکهنیالزهال خوابتههمحصوی  خهمال ب

.[45[برآ رد بالزد

 محیطی خرید با لحاظ مباحث زیست .1-4-2-5

محیطیبرا آاال نس  بهمسالئلزیس کننهاال مصرف

.زیس بهر شیمتفال  تالشخواهنهکدردحعالی ازمحیط

بالزیالف ،کنترلایدنکدهآیدالفرآینهرفتالرهالییمالننهکعکبه

بنه محصوی ازموادبالزیدالفتیبدالختهشده ابد  بسته

.[41[هستنههالتنهالخریهکالیهال ب  ازمعلهاینتالش

 تعاریف مفاهیم. 6

 الگوی مصرف .1-6

خودمالنگرانیازآ ر ب کهمعیید  درموردمالمیه

امدر ز . مصرفهرد افسالراسیبتهر بهافد ایشابد 

 بوخ درکشورمالیکدیازبدالیترینمی ا مصرفبرانه

کدهچنالنچدهایدنر ندها رکوردهال مهالنیرادارد،بهاونه

ن دیدکمدالازیدک تراصالحنشدوددرآینده هرچهبریع

نف بهکشور اردکننه بهلخواهیمشه کننه کشورصالدر

م ید .[47[ تعالمپیالمههال  خیمآ راتجربهخواهیمکرد

کندهمدیشودکهآنچهشرک عرضدهمیایجالدزمالنیرقالبتی

ارزشرقی تفال   اقییداشتهبالشه  هالشرک نس  به

بیشتر رابرا مشتر فراهمآ رد،لیابدالتومدهبدهاینکده

امر ز مسالئلزیسد محیطدی امتعدالعیبدرا مشدتریال 

محیطدیدراهعی قالبلتومهیدارد،رعالی مسدالئلزیسد 

هالشرک  بالزاریالبیبالعثایجالدم ی رقالبتیبرا هالفیاللی 

یکننهاالنمصرفخواههشه،دراینرابتالشنالخ خصوصیال 

 کالیهدال د بدتهارکهتعالیدلدارندهه یندهبیشدتر بدرا

.بپردازنهضر ر اب (ب  )زیس طمحی

  ]44[ (زیست دوستدار محیط)کاالی سبز  .2-6

شدونهکدهنالمیده مدیزیسد محدیطکالیهالیید بدتهار

.بالشدهزیس محیطههفشال کالهشاثرا منفیکالیبرر  

اینموضوعمیعویًبالمییالرهالییدربرتالبرکلچرخهزنهای

مدثالًمعکدنابد کدهکدالییدال.شودمحصولمشبصمی

هالییازآ قالبلبالزیالفد یدالمتالشدیشدونه توبدطقسع 

بینیبالشه یالطور طراحیشه بالشهکهقالبلمومودا ذر 

.]49[.ابتفالد مجهد،تولیهمجهدیالقالبلتیعیربالشه

 ]55[(زیست دوستدار محیط)سبز  کنندگان مصرف .3-6

ب  افدراد هسدتنهکدهبدهکننهاال مصرفبهطورکلی

می ا زیدالد درمدوردمحدیطط ییدیاطرافشدال نگراننده 

زیسد ازرفتالرهال مصرفیخودرابدهمنظدورحفدظمحدیط

طریددقخریددهکالیهددال بدد  یددالهعددال کالیهددال د بددتهار

کنندهمدیربدالننهاصدالحنعدیبهآ آبی یزیس کهمحیط

]51].

 پژوهشهای  فرضیه. 7

زنال نسد  بدهمدردا تعالیدلبیشدتر بده:ها لیفرض

.پرداخ ه ینهکالیهال ب  دارنه

افرادمتأهلتعالیلبیشتر بهپرداخ ه ینه:فرضیهد م

.کالیهال ب  دارنه

تعالیدلبالشدنه،مدیافراد کدهدارا فرزنده:فرضیهبوم

.بیشتر بهپرداخ ه ینهکالیهال ب  دارنه

تعالیلبیشدتر بدهپرداخد ارامععافراد:فرضیهچهالرم



.ه ینهکالیهال ب  دارنه

افراد کهبهمهال ایعدن پدالکاهعید :فرضیهپنجم

دهنه،تعالیلبیشتر بدهپرداخد ه یندهکالیهدال بد  می

.دارنه

زیس بود تهارمحیطافراد کهبرا د ب:فرضیهششم

اهعید قالئدلهسدتنه،تعالیددلبیشدتر بدهپرداخد ه یندده

.کالیهال ب  دارنه

زیسد افراد کهمیتقهنهد بدتهارمحدیط:فرضیههفتم

بود دردبربالزنیس ،تعالیدلبیشدتر بدهپرداخد ه ینده

.کالیهال ب  دارنه

افدددراد کدددهمیتقهندددهمشدددکال :فرضدددیههشدددتم

ستنهتعالیلبیشتر بهپرداخ ه یندهمحیطیشهیههزیس 

.کالیهال ب  دارنه

مسدووینهدرهدالشدرک افراد کهمیتقهنه:فرضیهنهم

کننه،تعالیلبیشتر بهپرداخد نعیزیس ععلق اللمحیط

.ه ینهکالیهال ب  دارنه

افراد کهخریهخودرابالتومهبدهم الحدث:فرضیهدهم

تعالیدلبیشدتر بدهپرداخد دهنده،میمحیطیانجالمزیس 

.ه ینهکالیهال ب  دارنه

 روش تحقیق. 4

از(ریرآزمالیشدی)تحقیقحالضرازنظرنحو امراتوصیفی

نوعپیعالیشیمیبالشه ازآ لحالظکهنتالیجموردانتظدالرآ 

 موامههبالبالزاربدهکدالرر د،کدالربرد هالمیتوانهدرشیو 

.اب [52[

گیری، نمونه آماری  وش نمونهجامعه آماری، ر .1-4

، روایي و پایایيها آوری داده ابزارجمع حجم نمونه، و

کنندهاال مصدرفدرتحقیقحالضدرمالمیدهآمدالر کلیده

ازآنجالکهبهدلیلاستردایمالمیهآمدالر .ایرانیمیبالشنه

امکال امرا تحقیقبرا کلمالمیهآمالر میسرن ود،لیااز

بینکال شهرهال ایرا ،تهرا انتبال،شه شهرتهرا به

تقسیمشده (شعالل،منو،،رر،،شرق مرک )منطقهپنج

نقطدهبدهپدنجدرایدن(پالبدالژهال)افرادحالضردرمراک خریه

.شهعنوا مالمیهآمالر پژ هشحالضردرنظرارفته

 بهصور ا ایر درتحقیقحالضر،خوشهر شنعونه

.بالشهمیتصالدفی

زیدربرا تییدینحجدمنعوندهبدالفر رزیدرازفرمدول

 .شودمیابتفالد 

α( اریددالنس)  =0/253  (میدد ا خطددال)      

e=0/055(اشت ال مجالز)

   
    

 

 
   

  
   

.بالشهمینفر323بهاینترتی تیهادنعونه

بدالبوالابتهاییآنهالدرپربشدنالمهبهافراد کهمیالنگین

 بددالیتربددودبددهعنددوا چهددالرتومددهبددهطیدد لیکددر 

پربشدنالمه323تیهاد.ب  درنظرارفتهشهنهکننهاال مصرف

پربشدنالمهمربدوط191توزیع مععآ ر شهکهازاینمیال 

نالمهمربددوطبددهپربشدد127بدد   کننددهاال مصددرفبدده

323بدهمنظدورربدیه بده.ریدربد  بدودکنندهاال مصرف

شدعالل،)پربشنالمهدرهدرمنطقدهتهدرا 42پربشنالمهحه د

ابد ار.توزیع معدعآ ر اردیده(منو،،رر،،شرق مرک 

،ر شمیدهانیبدالابدتفالد ازابد ارپربشدنالمههالاردآ ر داد 

کتالببالنها بدالابدتفالد ازبرا کالرپیعالیشی هعچنینر ش

اب ارفیشبردار برا تهیهادبیدال نظدر پدژ هش بدالیر

منظورازر ایدیپالبدخبدهایدنبدوال.مواردمربوطهمیبالشه

اب کهآیالپربشنالمهآنچهراکهمهنظربود ابد بدهخدوبی

موردبنجشقرارمیدهه؟دراینپژ هشبدرا معدعآ ر 

العللدیهازپربشنالمهابتالنهاردشه بینینکبالتومهبهاهالداد 

ابتفالد شه اب  امرا آزمالیشیبرر  نعوندهکوچدکاز

مالمیهآمالر آ تالییدهشده ابد ،بندالبراینپربشدنالمهمدورد

بده.ابتفالد دارا اعت الرمنالب بود یالبهع الرتیر امیبالشه

 عددال  بددومیبددالز پربشددنالمهمددیکور ر ایددیمحتددوایی

صور آ بالمشور  صالحهیهابدالتیهمتبصدصبالزاریدالبی

 هدالپالیالیییالقالبلی اعتعدالد،یکدیاز یژادی.تالییهشه اب 

مفهومیالدشه ،بالاینامدربدر کالر.ایر اب فنیاب ارانهاز 

ایر درشرایطیکسال ،تالچهاندهاز نتدالیجداردکهاب ارانهاز 
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اینتحقیقمه بدرآ ردپالیدالئیدر.یکسالنیبهدب میدهه

یدنمنظدوریدکهاب.ابتفالد شه اب ازر شبالزاالردر نی

پربشنالمه،ازهعدال مالمیدهآمدالر پدیش42نعونها لیهشالمل

 بهب آمه ازایدنهالآزمو اردیه بپسبالابتفالد ازداد 

السبدرایدنابد.پربشنالمهمی ا ضری پالیدالییبهبد آمده

بدرآ ردشده کدهمید ا 31/2 الخ،برابربدالضری آلفال کر ن

هدمچندینضدری .ا قالبلق دولابد آ درمه7/2بالی 

شدنالمهنید بدرآ رد مبتل پربهالآلفال کر ن الخبرا ببش

.بهتفصیلارائهشه اب (1)شه کهدرمه ل

 ضرایب آلفای کرونباخ - 1جدول 

 مقدار آلفا تعداد سواالت

 331122/2تال1

 1153177/2تال7

 1435932/2تال12

 1121273/2تال15

 2247227/2تال17

 2441372/2تال21

 2737521/2تال25

 پژوهش های یافته: مأخذ

 ها روش تجزیه و تحلیل داده. 9

هال آمالر ازر شهالدراینپژ هشبرا آزمو فرضیه

 :شودمیزیرابتفالد 

توصی متغیرهال ازآمالرابدتن الطیازآمالرتوصیفیبرا 

بدرا .شدودمدیپدژ هشابدتفالد هدال مه آزمو فرضیه

هال آمالر پالرامتریکابدتفالد خواهدهازر شهالتحلیلداد 

شه برا ارت الطبینمتغیدرمسدتقل  ابسدتهازراربدیو 

شدود درپالیدال بدالابدتفالد ازندرممدیلومستیکابدتفالد 

.بهبرربیخواهیمپرداخ spss Eviewsاف ار

 آمار توصیفي .1-9

323نتالیجآمدالرتوصدیفیکدلشدهرتهدرا کدهشدالمل

:بالشهمیبالشهبهطورخالصهبهشرحزیرمیمشالهه میت ر

بد  7/12 افراد محدیط)درصه 3/39 (زیسد د بدتهار

درصدهمدرد،43درصهافدرادز  57.درصهریرب  بودنه

درصده9/39درصهمجردبودنه 4112هل درصهمتأ3/53

.درصهافرادفرزنه نهاشتنه1/12افراددارا فرزنهبودنه 

 برآورد الگوی رگرسیون لجیت .2-9

:میالدلهراربیو بهصور زیرمیبالشه
10987654321 109876543210 xxxxxxxxxxz  

 

بهصور زیدرتیرید x10 تالx1کهمتغییرهال مستقل

.انهشه 

X1( منسددی)،X2(ضددیی تأهددل )،X3(داشددتنیددال

X5،(محیطدیشده مشدکال زیسد )X4،(نهاشتنفرزنه

بدددطم)X6،(بدددود زیسددد محدددیطاهعیددد د بدددتهار)

دردبرهال نالشیازد بدتهار)X7،(هالشرک پییر مسؤلی 

خریدددهبددداللحدددالظم الحدددث)X8،(بدددود زیسددد محدددیط

امنیددد )X10،(یدددیارامعدددع)X9،(محیطدددیزیسددد 

(.محیطیمهال زیس 

بهترتید در[53[ا پلهبالابتفالد ازراربیو لجستیک

دار ب راترهرمرحلهمتغیر کهدارا بیشترینبطممینی

درمهلمیبالشهازمهلحیفمیشود2112ازمقهارخطال 

درمرحلها لتعالمیمتغییرهالداخلمهلمیبالشنهکدهپدس

ترتی متغییرداشتنیالنهاشدتنبه(1تال2مراحل)مرحله5از

،متغییر ضدیی تالهدلدرمرحلدهبدوم،فرزنهدرمرحلهد م

،بود درمرحلدهچهدالرمزیس محیطمتغییراهعی د بتهار

محیطدیدرمرحلدهپدنجم متغییرشده مشدکال زیسد 

 پدنج.متغییرمنسی درمرحلهششمازمهلخالرجمیشونه

دردبدرهال ،هدالشدرک پییر مسؤلی متغییرمستقلبطم

خریهبداللحدالظم الحدث،بود زیس محیطنالشیازد بتهار

محیطیمهدال بدهیی امنی زیس ارامعع،محیطیزیس 

/.12دلیلکوچکتربود بطممینیداریشال ازمقهارخطال 

درمهلبالقیمیمالننهدرنتیجهمیالدلهراربیو بدهصدور 

:زیرمیبالشه

109876 1098760 xxxxxz    
هعالنطورکهمالحظهشدهبدالابدتفالد ازر شراربدیو 



ا مشبصشهکهفقطپنجمتغیر کدهدرزیدرتیرید پله

بالشدهلدیادرمدی،متغیرهال مؤثردرالگو موردنظرانهشه 

ادامهالگو راربیو رابدرابدالسایدنپدنجمتغیدربدرآ رد

بددطم)X6:ع الرتنددهازنعددودیم،متغیرهددال مددوردنظددر

دردبرهال نالشیازد بدتهار)X7،(هالشرک پییر مسؤلی 

خریدددهبددداللحدددالظم الحدددث)X8،(بدددود زیسددد محدددیط

امنیددد )X10،(یدددیارامعدددع)X9،(محیطدددیزیسددد 

 (.محیطیمهال زیس 

بالابتفالد ازراربیو لجستیکهرپدنجمتغییدرمسدتقل

نالشیازد بدتهاردردبرهال ،هالشرک پییر بطممسؤلی 

،محیطدیخریهبداللحدالظم الحدثزیسد ،بود زیس محیط

محیطیمهال دریدکزمدال  اردیی امنی زیس ارامعع

دار آ مدهلمددیشدونه هددرمتغییدر کددهبدطممینددی

بالشهدرمهلبالقیمالنه درریدر25/2کوچکترازمقهارخطال

.صور ازمهلحیفشهاین

 2-جدول

 شده بینی پیش

 مشاهده شده
درصد 

صحت 

 مدل

سبز بودن یا نبودن 

 کنندگان مصرف

سبز 

 نبودن
 سبز بودن

ب  بود یالب  ن ود 2/124379

ن ود 

کننهاال مصرف
ب  بود 7/3311432

درصهکلیصح مهل2/75

 پژوهشهای  یافته: مأخذ

ازکنیهبدالابدتفالد مالحظهمی(2)هعالنطورکهدرمه ل

مدورد79موردب  ن دود 127میالدلهبهدب آمه ازمیال 

درصههعچندیناز2/12بینیاردیهیینیآ بهدربتیپیش

موردآ بهدربتیپیشبینی114موردب  بود 191میال 

درصه میالنگینایند درصهکدهدرصده7/33اردیهیینی

مقدهارابد کده2/75صح پیشبینیمهلمیبالشهبرابر

.آ موردق ولمیبالشه

 ی تحقیقها تحلیل فرضیه. 15

بالشدنهمیمشالبههالازآنجالییکهر شتحلیلکلیهفرضیه

شدود نتدالیجدیگدرمیبهطورکالملبیال (1)تحلیلفرضیه

.شونهمیبهطورخالصهبیال هالفرضیه

زنال نسد  بدهمدردا تعالیدلبیشدتر بده:(1)فرضیه

.پرداخ م لغبیشتربرا کالیهال ب  دارنه

H0: 01   

H1: 01   

H0:منسی برر  نس  تعالیلبیشتربهپرداخ م لدغ

 .دار نهاردبیشتربرا کالیهال ب  تالثیرمینی

:H1بیشتربهپرداخ م لدغمنسی برر  نس  تعالیل

 .دار داردثیرمینیأبیشتربرا کالیهال ب  ت

 3-جدول

 متغییر
داری  سطح معنی

 آماره کای دو
 مقدار ضریب مقدار خطا

 - 25/2 147/2 منسی 

 پژوهشهای  یافته: مأخذ

 ب راتدراز147/2چو مقهاربدطممیندیدار برابدر

درصهفررصدفررا95میبالشهبالاطعینال 25/2مقهارخطال

.نتیجهمیایریم متغییرمنسی ازمدهلحدیفمدیشدود

پسمنسی برر  تعالیلبیشدتربدهپرداخد م لدغبیشدتر

یینیزنال نس  به.دار نهاردبرا کالیهال ب  تالثیرمینی

مردا تعالیلبیشتر بهپرداخ م لغبیشتربدرا کالیهدال 

 .ب  نهارنه

أهلتعالیلبیشتر بهپرداخد م لدغافرادمت:(2)فرضیه

.بیشتربرا کالیهال ب  دارنه

اینفرضیهردشهیینیافرادمتأهلتعالیدلبیشدتر بده

.پرداخ م لغبیشتربرا کالیهال ب  نهارنه

افراد کدهدارا فرزندهمدیبالشدنه،تعالیدل:(3)فرضیه

.بیشتر بهپرداخ م لغبیشتربرا کالیهال ب  دارنه

بالشنه،هیینیافراد کهدارا فرزنهمیاینفرضیهردش

تعالیلبیشتر بهپرداخ م لغبیشدتربدرا کالیهدال بد  
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.نهارنه

تعالیلبیشتر بهپرداخ م لدغارامععافراد:(4)فرضیه

.بیشتربرا کالیهال ب  دارنه

تعالیلبیشتر بهارامععاینفرضیهتأییهشهیینیافراد

 .م لغبیشتربرا کالیهال ب  دارنهپرداخ 

دهنده،افراد کهبهایعنیمهال اهعید مدی:(5)فرضیه

.تعالیلبیشتر بهپرداخ م لغبیشتربرا کالیهال ب  دارنه

اینفرضیهتأییهشهیینیافراد کدهبدهایعندیمهدال 

دهنه،تعالیلبیشتر بهپرداخ م لغبیشتربدرا اهعی می

.کالیهال ب  دارنه

بدود زیسد محیطافراد کهبرا د بتهار:(1)فرضیه

اهعی قالئلهستنه،تعالیلبیشتر بهپرداخد م لدغبیشدتر

.برا کالیهال ب  دارنه

ایددنفرضددیهردشددهیینددیافددراد کددهبددرا د بددتهار

الئلهسدتنه،تعالیدلبیشدتر بدهبود اهعی قزیس محیط

.پرداخ م لغبیشتربرا کالیهال ب  نهارنه

زیسد محدیطافراد کدهمیتقهندهد بدتهار:(7)فرضیه

بود دردبربالزنیس ،تعالیلبیشتر بهپرداخ م لغبیشتر

.برا کالیهال ب  دارنه

اینفرضیهتأییهشهیینیافراد کدهمیتقهندهد بدتهار

بدود دردبربدالزنیسد ،تعالیدلبیشدتر بدهزیسد محیط

 .پرداخ م لغبیشتربرا کالیهال ب  دارنه

محیطدیافراد کهمیتقهنهمشکال زیسد :(3)فرضیه

شهیههستنه،تعالیلبیشتر بهپرداخد م لدغبیشدتربدرا 

.کالیهال ب  دارنه

اینفرضیهردشهیینیافدراد کدهمیتقهندهمشدکال 

ههستنهتعالیلبیشتر بهپرداخد م لدغمحیطیشهیزیس 

.بیشتربرا کالیهال ب  نهارنه

پییرانهمسوولی هالشرک افراد کهمیتقهنه:(9)فرضیه

کننده،تعالیدلبیشدتر بدهععدلنعدیزیس محیطدرق الل

.پرداخ م لغبیشتربرا کالیهال ب  دارنه

هدالشدرک اینفرضیهتأییهشهیینیافراد کدهمیتقهنده

کننده،تعالیدلععلنعدیزیس محیطپییرانهدرق اللمسوولی 

.بیشتر بهپرداخ م لغبیشتربرا کالیهال ب  دارنه

افراد کهخریهخودرابالتومهبدهم الحدث:(12)فرضیه

زیس محیطیانجالممیدهنه،تعالیلبیشدتر بدهپرداخد 

.م لغبیشتربرا کالیهال ب  دارنه

ضیهتأییهشهیینیافدراد کدهخریدهخدودرابدالاینفر

تومهبهم الحدثزیسد محیطدیانجدالممدیدهنده،تعالیدل

.بیشتر بهپرداخ م لغبیشتربرا کالیهال ب  دارنه

 هدالبرربیمقهاراحتعاللبالعهداد ار -توزیعاحتعالل

دارمددهلراربددیو درمتغییرهددال مسددتقلمینددی1،3،5

لجستیک

:راربیو لجستیکتحقیقمیالدله

109876 1098760 xxxxxz    
Z= 1/359-0/876 X6-0/791 X7+0/807 X8+0/551 

X9+0/815 X10 
مه لتوزیعاحتعالل،تغییرهریکازمتغیرهال مستقلرا

مقدالدیرکنهبالمالیگیار میایر برر  متغیر ابستهانهاز 

 ادرفتنمیالدلدهراربدیو لجسدتیکمستقلمتغیرهال در

رامحالبد هpاحتعداللیدالتدوا مقدهارمیازآ آنتیلگالریتم

کننده بد  بدود دهنه احتعاللمصرفنشال  pمقهار.نعود

کننه ب  فدرد ابد کدهاب کهدراینپژ هشمصرف

بیشتربرا کالیهدال بد  راتعالیلبیشتر بهپرداخ م لغ

یکبدالربدرا بهتدرین ضدیی ،Pمقهاربراینابالس.دارد

یینیحاللتیکهمنجربهپرداخ م لغبیشتربدرا کالیهدال 

 یدکبدالر(تیدالدل)شود،یکبالربرا حاللد  بدطمیب  

برا بهترین ضیی ،یینیحاللتیکهمنجربهعهمپرداخد 

در.شودمحالب هشه اب میم لغبیشتربرا کالیهال ب  

کهدرمیالدلهراربدیو هالییکعی حالل بهترین ضیی به

هکدهدرمیالدلدهدالیی بهکعی یکضری منفیدارنهعهد

درحاللد .داد شدهپدنجراربیو ضری مث  دارندهعدهد

داد شه درحالل بدهترینبهعهدهال کعی  بطبههعه

کهدرمیالدلهراربیو ضدری منفدیهالیی ضیی بهکعی 

هراربدیو کدهدرمیالدلدهدالییید  بدهکعپدنجدارنهعهد

درحاللد بهتدرین.داد شدهیدکضری مث د دارندهعدهد



 دردبرهال نالشیهالشرک پیی   ضیی ،بطممسوولی 

 (1)بدطمتدرینازد بتهارمحیطزیسد بدود درپدالیین

ارایدی امنید خریهباللحالظم الحثزیس محیطدی،معدع

در.قدراردارنده(5)زیس محیطیمهال دربدالیترینبدطم

 دردهدالشرک  رپییحالل بهترین ضیی ،بطممسوولی 

زیسد بدود دربدالیترینبرهال نالشیازد بدتهارمحدیط

یدیارامععمحیطی، خریهباللحالظم الحثزیس (5)بطم

قدرار(1) بدطمتدرینمحیطیمهال درپالیین امنی زیس 

بدهدربدطمهدالعی ک هعه(تیالدل)درحالل  بط.دارنه

بدهدبد آمده Pمقالدیر کدهبدرا (4)مه ل.قراردارنه

.شودنشال داد می

  توزیع احتمال مقادیر -4جدول 

 (P) مقدار احتمال وضعیت

2234/2بهترین ضیی 

9411/2(تیالدل) بط

9999/2بهترین ضیی 

 پژوهش های یافته: مأخذ

احتعداللحرکد افدرادبده،(p)مقهاراحتعدالل(4)مه ل

دهه،هعال طورکهمشالهه میبو خریههال ب  رانشال 

کنیمبدالحرکد ازبدهترین ضدیی بدهبدع بهتدرینمی

 ضیی احتعاللتعالیلافرادبدهپرداخد م لدغبیشدتربدرا 

2234/2از(احتعدداللخریددههال بدد  افددراد)کالیهددال بدد  

9999/2بددپس (درصدده94)9411/2بدده(درصدده34/2)

.یالبهمیاف ایش(درصه99)

 به تفکیک مناطقها  نتایج فرضیه. 11

بنالبرتعالیلمحقدقا یزمبهذکراب کهتحلیلمهااالنه

تدرانجدالمشدهکدهدرآ  بهمنظورربیه بهنتالیجکالربرد 

االنهبهطورمجد امدوردآزمدو 5درمنالطقهال فرضیهکلیه

.کنیهمیمشالهه (5)قرارارفتنهکهنتالیجآ رادرمه ل

 به تفکیک مناطقها  نتایج فرضیه -5جدول 

 مناطق     

  ضیه فر 
 مرکز غرب شرق جنوب شمال کل مناطق

ردردردردردرد1فرضیه

عهمردردردردعهمردرد2فرضیه

عهمردردردردعهمردرد3فرضیه

عهمردعهمردعهمردعهمردعهمردعهمرد4فرضیه

عهمردعهمردردردعهمردعهمرد5فرضیه

ردردردردردرد1فرضیه

عهمردعهمردعهمردعهمردعهمردعهمرد7فرضیه

ردردردعهمردعهمردرد3فرضیه

عهمردعهمردعهمردردعهمردعهمرد9فرضیه

عهمردردردعهمردردعهمرد12فرضیه

 پژوهشهای  یافته: مأخذ

 گیری کلي نتیجه. 12

توا اینطدورمیبالتومهبهتفسیرنتالیجدرقسع ق ل،

هدال نتیجهارف کهاارت لیغدال بالزاریالبدال بدرر  متغیدر

بیشدتر تعالیدلمینالدارپژ هشمتعرک شود،افرادبالاحتعالل

(کالیهدال خدهمال )بهپرداخ م لغبالیتربرا محصدوی 

بطماینمتغیرهالافدرادترینکننه،یینیدرپالیینمیب  پیها

94صهمدرصه دربطممتوبدطبدالاحتعدالل34بالاحتعالل

 لیاادربالزاریالبدال .کننهمیدرصهکالیهال ب  راخریهار 

پددییر پددالیینمسددوولی ت لیغددال خددودرابددرر  بددطم

زیس بود ،خریه،دردبربالزن ود د بتهارمحیطهالشرک 

ارابدود محیطی،تشویقافرادبهمععزیس باللحالظم الحث

محیطیمهال متعرک کننه،افدرادبدال تومهبهامنی زیس 

درصهبهپرداخ م لدغبیشدتربدرا محصدوی 99احتعالل

.کننهمیب  تعالیلپیها

 های سیاستي توصیه

 جنسیت

ازآنجالییکهمنسی چهدربطمکدلمندالطقتهدرا  

مبتلد نتوانسد هدال چهبهشکلتفکیکیدربطمببش

درمصرفب  قلعهادشودلدیاپیشدنهالدا کننه عالملتییین
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شودکهدربالزاریالبیب   اقدهامال مربوطدهر  عالمدلمی

 ت لیغددالتیبرنالمددههددال منسددی تأکیددهنشدده  کعپددین

برا زنال  مردا طراحدینکنندهچدراکدهایدنا مهااالنه

هدالشدرک زیدالد رابدرد شمدهیرا هدال ه ینههالبرنالمه

 .ایاردمی

 وضعیت تأهل

ازآنجالییکهتأهلفقطدرمنالطقشعالل مرکد تهدرا 

شدودبدالمدیتأییهشه دردیگرمنالطقردشهلدیاپیشدنهالد

،یکار  ت لیغالتیههفگیار شه دراینمندالطقانهاز را 

 رفتدالرمث تدیرادرافدرادمتأهدلایجدالدهالبالزاریالبال نگرش

ت لیغدالتیهدال نعالینه لیدرمنالطقدیگدربرقدرار کعپدین

اضدالفیبدرا هال  افرادمتأهلتنهالبالعثایجالده ینه یژ 

.خواههشههالشرک 

 داشتن فرزند

 شهداشدتنفرزندهدربدطمکدلهعال طورکهمشالهه

منالطقرد لیدرشعالل مرک تهدرا تأییدهشدهدرنتیجده

برر  اینقشرهالشرک تعرک بالزاریالبال  مهیرا ت لیغالتی

دراینمنالطق اختصدال ه یندهت لیغدالتیبیشدتربدهآنهدال

بدالزد لدیدرمیمهیرا رابهههفخریهب  افرادن دیکتر

ازتأکیدهر  ایدنعالمدلدردیگدرمندالطقعینحداللبالیده

خوددار شود،چراکهط قنتالیجتحقیقحالضر،افدراددارا 

.فرزنهدردیگرمنالطقمستیهخریهب  نیستنه

 یيگرا جمع

اراییچهدربطمکلمنالطق چهبهازآنجالییکهمعع

هددال مبتلدد عالمددلشددکلتفکیکددیدربددطمببددش

شدودلدیاپیشدنهالدمدی قلعدهاددرمصرفب ا کننه تییین

شودبالزاریالبال  ت لیغال آنهالبدرر  ایدنعالمدل،ذکدر می

ییمتعرک شدود،چدراکدهبدوقارامععهال آموزشم ی 

اطرافشدال هال داد افرادبهبع تومهبیشتربهرفال انسال 

توانهدراینزمینهراهگشالبالشهزیراداشتنط ییتدیپدالکمی

بالشدده یکددیازمددیبددیه بددهرفددال بیشددترازال امددال ر

اقهامال دراینزمینهخریهکالیهدالییابد کدهترینابالبی

.کننهمیزیس  اردآبی کعتر بهط یی  محیط

 جهاني پاک و ایمن

بالتومهبهنقشموثراینعالملدرتعالمیمنالطقبهطدور

کل دررر، مرکد تهدرا بدهطدورتفکیکدی،پیشدنهالد

 هددال بددهطددوراخددصشددهردار هددالدکددهد لدد شددومددی

بدهکنندهاال مصدرفهال مربوطهبهمنظدورتشدویقبالزمال 

خریدهکالیهددال بدد  کددهدرنهالیدد منجددربددهحفددظبهتددر

شود،درموردایدنموضدوعکدهکدر زمدینمیزیس محیط

طورخطرنالکیدرحاللازبینرفتنابد  بدرا دفدالعازبه

.مصرفراتغییرداداطالعربالنیکننهآ بالیهالگوهال 

 زیست اهمیت به محیط

زیسد چدهدربدطمکدلازآنجالییکهاهعی بهمحیط

مبتلد عالمدلهدال منالطق چهبهشکلتفکیکیدرببش

شودمیدرمصرفب  قلعهادنشهلیاپیشنهالدا کننه تییین

درهددالشددرک کددهمددهیرا بالزاریددالبی مددهیرا ت لیغددالتی

 خدودر  ایدنعالمدلتأکیدهنکدرد  برنالمدههدال المهبرن

خالصیرابرا تعرک ر  اینمقولهتهارکن یننهتالازایجالد

.اضالفیملوایر نعالینههال ه ینه

 زیست بودن دردسرهای دوستدار محیط

ازآنجالییکهاینمتغیرچهدربطمکلمنالطق چهبده

کننده درتییینمبتل عالملیهال شکلتفکیکی درببش

هدال شدوددرکعپدینمدیلیاپیشنهالدمصرفب  قلعهادشه

زیسد مالنندهد بدتهارمحدیطهدال ت لیغدالتیاثدرا فیاللید 

بیدال ...نگههار بطریهالمه بالزیالف ،خریهکالیهال ب   

بهاننهبالخریهکالیهال ب  ابتدهابدهکننهاال مصرفشونهتال

مالمیددهمهددالنیکعددکخددود بددپسدربددطمکددال بدده

هدالادیار بدرر  نگدرشآ تدأثیرنعالینه،درنتیجهبدالمی

.هالرابهخریهب  تشویقکردتوا آ می

 محیطي شدت مشکالت زیست

محیطیدربطمکلازآنجالییکهشه مشکال زیس 



منالطق هعینطورمنالطقشرق،رر، مرک تهرا عالملی

نشه لیدرمندالطقشدعالل ایاردرمصرفب  قلعهادتأثیر

شدودمدیبالشدهلدیاپیشدنهالدمدیمنو،تهرا عدالملیمدوثر

بالزاریالبال  ت لیغال آنهالبدرر  آادال بدالز افدراددرمدورد

محیطیدرشعالل منو،تهرا شهیهبود مشکال زیس 

هدال متعرک شود،درضعنت لیغدالتیکدهدرآ افدرادر ش

مالننده)محیطدیمشدکال زیسد متعالی  ازم الرز دربرابر

دهنه،بالاحتعاللبیشتر مردمرابدهمیرانعالیش(خریهب  

تواندهمدیکننهکهدرنهالی میتغییررفتالر مطلو،تشویق

.منجربهاف ایشخریهب  درافراداردد

ها شرکتپذیری  مسئولیت

ازآنجالییکهاینعالملچهدربطمکلمنالطق چدهدر

هال مبتل بهمد مندو،تهدرا بدهعندوا عدالملیببش

شدودمدیایاردرمصرفب  شنالختهشدهلدیاپیشدنهالدتأثیر

هدال بالزاریالبال دربالزاریالبیب   اقهامال مربوطده کعپدین

بده(بدهمد درمندو،تهدرا )ادیار شده ت لیغالتیهدهف

درق داللهالشرک هشهاردهنهکهبسیالر ازکننهاال مصرف

پییرنیستنه درصور عهمتومدهمدالزیس مسوولی محیط

زیسدد  مصدرفبدیر یددهکالیهدال ریدربدد  بدهمحدیط

ربال بدهمحدیطزیسد ،بدهز د ازمندالبعط ییدی آبی 

مث د بدرر  نگدرشتأثیرمحر مخواهیمشه،ازاینر بال

.توا بهاف ایشخریهب  آنهالامیه اربودمیافراد

خریتتد بتتا لحتتاث مباحتت  )د ستتبز اهمیتتت بتته خریتت

 (محیطي زیست

ازآنجالییکهاهعی بهخریهب  دربطمکلمندالطق 

طورمنالطقمنو، مرک تهرا بهعنوا عالملیتییینهعین

شدودمدیشدودلدیاپیشدنهالدمیکننه درمصرفب  قلعهاد

بهم شدعالل،شدرق )ت لیغالتیخودهال بالزاریالبال دربرنالمه

تأکیهبیشتر بهاینرفتالرهالداشتهبالشنهتدالبدال(رر،تهرا 

ته ینابتراتژیهال منالبد  اتبدالذتصدعیعال کدالربرد از

اکثربهدر راکسد آ برتعالیلبهب  بود حهتأثیرمی ا 

.نعالینه
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