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مالمیهآمالر اینتحقیقکهازمنالطقشعالل،مندو،،ردر،،

مصرفکننده بد /کدالی بد /متغیرهدال معیید 


شرق مرک کال شهرتهرا بدهصدور تصدالدفیانتبدال،

نگرشهال/رفتالرمصرفی.

ارزشهال/
شنالختی /

شه انه،توزیع مععآ ر شه اب .یزمبدهذکدرابد در
چکیده

تحلیلداد هالمطاللیهحالضرازر شراربیو لجستیک بدال

دراینمطاللیهرفتالرمصدرفکنندهاال درخریدهکالیهدال 

ابتفالد ازنرماف ارهدال آمدالر مربوطده،فرضدیال تحقیدق،

خهمالتیکهبرا تولیه عرضهآ هالبهمسالئل موضدوعال 

برربیشه اب .

زیس محیطیتومهشه  تحد عندوا مصدرفکنندهاال 

ععه تریننتالیجآزمو فرضیال اینپژ هشازاینقدرار

میشونه،ازمنظرمتغیرهدال معیید شدنالختی،
ب شنالخته  

اب کهافراد کهبهمهال پالک ایعناهعی مدیدهنده،

ارزشهال،نگرشهال درکلرفتالرمصرفیآنال برربدیشده 

افراد کهمیتقهنهد بتهارمحیطزیسد بدود دردبربدالز

اب .ر شتحقیقموردابتفالد دراینپژ هش،پیعالیشدی 

نیس ،افراد کهمیتقهندهشدرک هدالمسدوولی پییراندهدر

ازنوعکالربرد اب کهبهاینمنظدوربالتومدهبدهبدؤای

نعیکننده درنهالید افدراد کده
ق اللمحیطزیس ععل 

مطاللیه،پربشنالمها ته ین بهتیدهاد323پربشدنالمهبدین

خریهخودراباللحالظم الحثزیس محیطیانجالممدیدهنده،
1
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میکنهکهدربالل2232
محیطزیس پیشبینی 

تعالیددلبیشددتر بددهپرداخ د ه ینددهبددالیتر بددرا خریدده

برنالمهری

محصوی ب نس بهمحصوی ریرب دارنه.هعچندین

معیی مهال بهحه د12میلیالردنفراف ایشیالبدهکدهایدن

برخالفانتظالر(ال تهبالتومهبهنتدالیجپدژ هشهدال انجدالم

امربرتعالمفالکتورهال زیسدتیبشدر تأثیرادیارابد .ط دق

شه درکشورهال دیگدر)،عدواملیمالنندهمنسدی  ،ضدیی 

آخرینآمالرهال،درحاللحالضر،هربدالل22میلیدو هکتدالراز

تأهل داشتنفرزنه،تأثیر برتعالیدلمصدرفکنندهاال بده

میر نه،هعچنینحه د1/3میلیدالرد
منگلهال بالرانیازبین 

پرداخ م لغبالیتربالب تهیهمحصوی ب درشهرتهرا 

نفرازمعیی زمینازامکالنال بههاشتی آ،آشالمیهنیباللم

نهارنه.

نعیبالشنه 1/5میلیدالردنفدرنید ازبدوخ کدالفی
برخوردار 
برا ارمالیش پب  پ محر مهستنه]]2درنتیجهبرا 

مقدمه
امر ز نس

کالهشعواملتأثیرایاردرمحیطزیس مهال ،درباللهدال 
بهایشتهنهچنها د ر،نگرانیهال مرت ط

اخیراقهامال مبتلد د لد هدال بدالزمال هدال  ابسدتهبده

بالمحیطزیس بدهطدورف اینده ا درند داقشدالرمبتلد 

بالزمال مللمتحه هعچنیننهالدهال تشکلهال حعالید از

استرشیالفته.بهطوریکهاف ایشآلودایهال مبتل زیس 

محیطزیس درکشورهال مبتل موم شه کدهبسدیالر 

محیطی،مشکالتیبرا ععوممردمبهصور مستقیم ریر

ازمدردمدرخریددهکالیهددال خددهمال بددهموضددوعال زیسد 

مستقیمایجالدنعود کهاینموضوعمومد شده عدال بدر

محیطیتومهنعالینه.بطوریکهاینافراددرتهیدهمحصدوی 

د ل هال،برخیافرادکشورهالنی ازطرقاونالاو بدهبدع 

موردنیالزشال بییدرتهیدهکالیهدال خدهمالتیکدهتولیده 

تومهبیشتربهرعالی اصولزیسد محیطدیبدرا کدالهش

عرضهآنهال،تأثیرمبر،کعتر برمحیطزیس مهال دارنه،

آلودایهال مبتل تومهنعالینه.دراینارت الطمدیتدوا بده

اقددهامنعالیندده.بددهینترتیدد افدد ایشآاددالهیبسددیالر از

پرداخ ه ینهبیشتربرا خریهکالیهال خهمال ب توبدط

مصرفکننهاال موم شه کهامر ز بسدیالر ازافدرادایدن

برخیمصرفکننهاال کهععومالقیعد بیشدتر نسد بده

آمالدایراداشتهبالشنهکهبرا حفالظ ازمحیطزیس م لغ

محصوی مشالبه )کالیهال خهمالتیکهبه تومهبهرعالی 

بیشتر رابرا خریهمحصویتیکهدرتولیه توزیعآنهالبه

اصولزیس محیطیتولیه عرضهشه انه)،اشالر داش که

ابتالنهاردهال زیس محیطیتومهشه ،پرداخ نعالینده].]3

تأثیرمستقیعیبرکالهشزیال هال زیس محیطیدارد.ال ته

براینابالسبهافراد کهبهمی ا زیدالد درمدوردمحدیط

مصرفکنندهاالنیکده

بالیهتومهداش کهمیعویآ دبتهاز

ط یییاطرافشدال نگراننده رفتالرهدال مصدرفیخدودرابده

درهنگالمخریهکالیهال خهمال بهمسدالئلزیسد محیطدی

منظورحفظمحیطزیس ازطریقخریدهکالیهدال بد یدال

هعچو تومهبیشتربدهخریدهمحصدوی تولیده ازمدواد

هعال کالیهال د بتهارمحیطزیس کهبهط یید آبدی ی

بالزیالفتی یالخریهمحصوی بالزاالربالمحیطزیسد تومده

میشود
میکننه،مصرفکننهاال ب افته 
نعیربالننهاصالح 


دارنه،رشهفکر خودرانی نشال مدیدهنده .درایدنزمینده

].]5] ]4دراینبدینیکدیازچداللشهدال مهدمبالزاریالبدال 

مطاللیال  برربیهال انجالمارفتهدربیشترکشدورهالنشدال 

محصوی ب ،شنالبالیی تشبیصمصدرفکنندهاالنیکده

می دههکهیکیازمهعتریندییلرشهاسترد تومدهافدراد


حالضربهپرداخ م لغبیشتربدرا خریدهکالیهدال خدهمال 

کشددورهالبددهموضددوعال زیسدد محیطددی،افدد ایشتیددهاد

میبالشه،ابد .چدراکدهبدالمطاللیده 
د بتهارمحیطزیس  

مصرفکننهاالنیاب کهتعالیلبهپرداخد قیعد بیشدتر 

برربیمه آاالهیازخصوصیال   یژایهدال ایدنافدراد،

برا خریهمحصوی (کالی خهمال )د بتهارمحیطزیس 

برنالمهری

میتوا


مهد شنالبدالییتیدهادبیشدتر ازایدن

اب ].]1قرااوزلودربالل1333درکتدال GIS ،ارزیدالبی 

اونهمصرفکننهاال رابرا عرضهمحصوی ب بیشدتر 

اقهامنعود.بهینترتی یزماب بدرا اسدترشتومدهبده

اینفیاللی هال،آثالر،زیالنهال مشکال زیس محیطدیزیدالد 

محیطزیس ،بالزاریالبال ،راهکالرهال منالب برا توبیهبالزار

میتوا بدهالگوهدال بسدیالرنالمنالبد 
داشتهکهازمعلهآ  

عرضهمحصوی ب بهد بتهارا ایناونهمحصوی در

مصرفانرژ هال مبتل درمالمیدهاشدالر داشد .ال تدهدر

کشورهال مبتلد مهدال توبدیهدهنده.ازایدنر درایدن

باللهال اخیرد ل طرحهالیینظیدربدهعیهبنده بدوخ ،

پژ هش،بهشنالبالیی برربیمصرفکننهاال ب (د بدتهار

ترددز جیالفرد،حعالی ازعالیقهال حرارتدی پنجدر هدال 

ارزشهدال،
محیطزیس )ازمنظرمتغیرهال معیی شدنالختی ،

د مهار  نظالیرآنهالدرحوز  انرژ  ت لیغدال  تی رهدال 

نگرشهال رفتالرمصرفیپرداختهشده ابد .یزمبدهذکدر

اونالاو آموزشیدرحوز هال اوندالاو نظیدربالزیالفد  ،...

هعال اونهکهاذعال اردیه،درایدنمطاللیدهمنظدوراز

برا به ودمصرفانرژ هال فسیلی کالهشآلدودایهدال 

مصرفکننهاال ب ،افراد اب کهتعالیلبهپرداخ م لدغ

زیس محیطیامرانعدود ،امدالهعچندال یزمابد د لد 

میبالشنه.بدهین
بالیتربالب خریهکالیهال خهمال ب دارنه ،

فیاللی هال مبتلد بیشدتر رابدرا کدالهشآثدالرمبدر،

پربشنالمهبینمالمیه آمدالر تحقیدق

منظورنی تیهاد323

زیس محیطیمهنظرقراردهه.دراینزمیندهضدر ر دارد

یینیشهر نها تهرانیدر5نقطهشهر(شعالل،منو،،رر،،

د ل اقهامال یزمبرا آاال بالز ععوممردمبهتومدهبده

شرق مرک )بهصور تصالدفیتوزیعشه کهازایدنتیدهاد

مصرفمحصوی منالبد بدرا محدیطزیسد ببصدو 

191نفربهعنوا مصرفکننده بد شدنالختهشدهنه.بدراین

اصالحالتیدررابتال توبیه پالیهار حفظمحیطزیسد را

ابددالسازآمددالرتوصددیفیبددرا توصددی متغیرهددال ازآمددالر

اععدداللنعالیدده.ازمعلددهحرکدد بددهبددو ت لیددغمصددرف

ابتن الطیمه آزمدو فرضدیههدال تحقیدقابدتفالد شده.

محصوی ب ،کهتقوی اینتفکرمنجربهخریهایناونه

هعچنینبرا تحلیلداد هالازر شهال آمالر پالرامتریک 

محصوی  یالابتفالد ازخهمال بالزاالربدالمحدیطزیسد ،

برا ارت الطبینمتغیرمستقل  ابستهازراربیو لجستیک

بالیهمهنظرقرارایرنه.ازاینر یکدیازبدالرزترینخاهدال 

ابتفالد شه ،ضعنآنکهنرماف ارهال موردابتفالد نی spss

ععلیالتی امراییدرباللیال اخیر،عهمتومهبدههدهفهدال 

 Eviewsاب .

زیس محیطیدرتولیه مصرفمحصوی  خدهمال بد 

اب

اب .درهرحاللبالتومهبهکعیالبیمنالبعط ییی ر نهر به
 .1اهمیت و ضرورت انجام پژوهش
هعرا بالرشه توبدیهر زافد

ز المحیطزیس ،ضر ر اب کدهبالزاریالبدال بدالشدنالخ 

اقتصدالد ،امتعدالعی 

مصددرفکننددهاال د بددتهارمحددیطزیسدد ،

خصوصددیال 

فرهنگیمهال درد قر اخیدر،تحدوی  دارادونیهدال 

ابتراتژیهال خدودرابدرا افد ایشتیدهادمصدرفکنندهاال 

فرا ا درپهنه تنهالبیالر  مسکونیمنظومده شعسدی،

برنالمهری
محصوی ب  ،

 امرانعالینه.

عصر ازبحرا راپیشر مالنهالد اب .کالهششدهیه 
 .2اهداف پژوهش

بیشازحهمنالبع،منگلزدایی،اف ایشبریعمعیی ،تههیه
اونههدال متندوعایدالهی مدالنور  فربدالیشخدالک ،...

ههفاختصالصی اصلیایدنمقاللدهشنالبدالیی برربدی

ببشیازمشکال عظیمزیس محیطیهستنهکهمتأبفالنه

رفتالرمصرفکننهاال ب بهمنظوردبتیالبیبهمحیطزیس 

هریکازآنهالبرا ایجالدمبالطر درکلاکوبیسدتم،کدالفی

باللممه تحققیکتوبیهپالیهاراب کهبدرا دبدتیالبی

میبالشنه].]1دراینبینبالبقهفیاللید هدال برنالمدهرید  


بهایدنهدهفنید متغیرهدال معیید شدنالختی ،ارزشهدال،

بیالبتگیار رشه توبیهاقتصالد ایرا ،اارچهبداللهدال 

نگرشهال  رفتالرمصرفیمصرفکنندهاال مدوردتومدهقدرار

زیالد بیهازکشورهال توبیهیالفتهشر عشه ،امالمتالبدفالنه

میایرد.

3

شماره  16ـ مهر و آبان  6931بررسیهای بازرگانی

بهمحیطزیس ،بالزاریالبیبد  دییدلبد بدود ،

دقیقتر

 .3سواالت پژوهش

بطوحبالزاریالبیب  بیرتکالملیآ رامدوردمطاللیدهقدرار

تأثیرمنسی برر رفتالرخریهب چیس ؟

میتوا اف کده
داد انه.آنهالبهاینمسولهاشالر داشتنهکه 

تأثیرتأهلبرر رفتالرخریهب چیس ؟

را براشددتیبددهبددع تولیددهمحصددوی مبددر،بددرا 

تأثیرداشتنفرزنهبرر رفتالرخریهب چیس ؟

محیط زیس  مودنهارد رفتهرفتهفشالرهال د لتی،رقدالبتی


مععاراییبرر رفتالرخریهب چیس ؟
تأثیر 
تأثیر  اهعی داد بهمهالنیپالک ایعنبدرر

رفتدالر

خریهب چیس ؟
تأثیر اهعی بهمحیطزیس بدرر

رفتدالرخریدهبد 

چیس ؟

تغییرنگرشمشتریال ،شرک هالراملد مبدهپیدر

 بده

میکنه].]7
کالرایر ر یکردبالزاریالبیب  

 .4-2پیشینه تحقیق بینالمللي

نتالیجععه مطاللیها تح عنوا ،پیشبیندیکننده هدال 

تأثیر اعتقالدبهدردبرداشتند بتهارمحیطزیس بدود 
برر رفتالرخریهب چیس ؟
تأثیراعتقالدبهشهیهبدود یدالن دود مشدکال زیسد 
محیطیبرر رفتالرخریهب چیس ؟
تأثیرمسوولی پییر شرک هالدرق اللمحیطزیسد بدر
ر رفتالرخریهب چیس ؟
تأثیر اهعید بدهخریدهبد بدرر رفتدالرخریدهبد 
چیس ؟

خریهب ،بهشرحذیلاب :
پالبخدهنده مدردکده13درصده
حه د45درصهاز 274
میالنگینبنپالبخدهندهاال  25-29بدالل

آنهالمتالهلبودنه.
بود اکثری پالبخدهنهاال دارا تحصدیال دبیربدتالنییدال
درصهازپالبخدهنهاال شغل

فالرغالتحصیلدانشگال بودنه32.
مهیریتی 44درصهکالرمنه،تکنسینیالکالراربودنه].]3
تفال  هال معیی شنالختیدراعتقالدا  رفتدالرمصدرفی
درموردریاهال اراالنیک موددارد.نسد بدالیییاززندال 

 .4پیشینه تحقیق داخلي و بین المللي
 .4-1پیشینه تحقیق داخلي

نس بهمردا نگرشهال مث تیدرموردریاهال اراالنیدک
دارنه اینافرادخریهارا یالمصرفکننهاال اینندوعردیاهال
هستنه.نس افراد کهریاهال اراالنیکرامصرفمیکننه

تحقیقال صور ارفتهدرزمینهبالزاریدالبیبد درایدرا 

بالاف ایشدرآمهزیالدمیشود.بهعال مصرفکنندهاال ایدن

دارا حدوز  اسدترد ا نعددیبالشده.بددراینابدالسبیشددتر

ریاهالدارا تحصیال بالیتر نس بهافراد هسدتنهکده

مطاللیال انجالمارفتهدرحوز  مفالهیمبالزاریالبیبد ابد 

ازاینریاهالمصرفنعیکننه].]9تحقیقال ایشدتهبدهایدن

کهععه ترینآنهالبشرحمواردزیراب :

نتیجددهربددیهنهکددهمالحظددال زیسدد محیطددی،م ایددال 

دکترکالمرا نورببش مهنهسفریه آصد درتحقیقدی

زیس محیطیدرکشه  رفتالرهدال د بدتهارانهمحدیطبدال

بالعنوا رفتالرمصرفکننه  بالزاریالبیب ()1335بهبیدال 

نگرشهال مث

بهردیاهال اراالنیدک خریدهایدن

ایددنموضددوعپرداختددهانددهکددهمصددرفکننددهاال اارچددهبدده

ریاهالمرت طاب .بهعال تحقیقال انجالمشه دربریس ین

محیطزیس اهعی مدیدهندهامدالارلد ا قدال دررفتدالر 


]  ]12راکهعتو ]]11نشال دادکهمصرفکننهاال تعالیل

بدهچشدمنعدیخدورد.هعچندین

بیشتر بهپرداخ م لدغبیشدتر بدرا ععلکدرد کدهدر

ح ی اهللدعالیی،علیفتحی علیکدالظمشدیبیال ()1335

دمحیطزیس بالشهنس بهدیگرخصیصدههدال 

مه به و

مقاللها بالعنوا بالزاریالبیب راهیبهبو رقالبد پالیدهار،

ریاییکهبهصور اراالنیکتولیهمیشودمثلکیفی دارنده

ضعنبیال مسوولی هال امتعدالعیبدالزمال هدالبدهتوصدی 

عواملیکهبرتعالیلمصرفکنندهاال درپرداخد پدول

].]12

ارت الطمیال آ  بالزاریالبیب پرداختهانه،بپسبالر یکرد 

بالب ریاهال اراالنیکتأثیرمیادیاردشدالملکیفید ردیا 

اععاللشدال چندینچید

نس

میبالشه :
2221ابتبراجاردیه  بهشکلزیر 

ایعنی،اعتعالدبهشرک  برا برخیمحصدوی ندالمبرنده
اب ].]13درهنهمصرفکننهاالنیکدهازخدهمال هتدلهدال

متغیرهال 

ابتفالد میکننهنس بهفیاللی هال د بتهارانهمحیطزیس 

معیی شنالختی

هوشیالر آاال هسدتنه.ایدنمصدرفکنندهاال مشدتر دایدم

مصرفکننهاال در

تعالیل

هتلهالییهستنهکهفیاللی هال ب درر نهکالرخدوداتبدالذ
میکننه] .]14مطاللیدال افتیعیدال]  ]15هعکدالرانش ()2223

ارزشهال

پرداخ م لغبیشتربرا 



کالیهال د بتهار
محیطزیس


نگرشهال

نشال میدههکه17/4درصدهخریدهارا کالیهدال بد بده
د بتهارمحیطزیس بود اهعی میدهنده درایدنرابدتال

رفتالرمصرفی

تعالیلبیشتر بهپرداخ م لغبیشتربرا ایدنندوعکالیهدال
Laroche & et al, 2001, 504

میدههکهافراد کهازردیاهال 
دارنه] .]11مطاللیال نشال  
اراالنیکابتفالد میکننهنس بهافراد کدهازایدنردیاهال



 .5-2متغیرهای مورد مطالعه

ابتفالد نعیکننهاهعید بیشدتر بدهارزشهدال فدراخدود

بهطورععه متغیرهالییکهدرمهلایدنپدژ هشمدورد

میدهنه.بهطورمشالبهافرادمععارااعتقالدا مث تیدرمورد

میشونه:
میایرنهبهچهالرار تقسیمبنه  
برربیقرار 

ریاهال اراالنیدکدارنده].]17بدرط دقنظدربدرا ] ]13

 .1متغیرهال معیی شنالختی

هعکالرانش(،)2222عالقهر بهرشهبهمحصوی اخالقدی

ارزشهال]]23

.2

هممصرفکننه محوراب  هدمتجدالر محدور.یکدیاز


نگرشهال]]24

.3

انددواعرفتالرهددالییکددهازآ بددهعنددوا رفتددالرد بددتهارانه

 .4رفتالرهال مصرفی]]25

محیطزیس یالدمیشدودخریدهمحصدوی اراالنیدکابد 

درار متغیرهال معیی شنالختی،مصرفکننهاال بد 

].]19ارت الطبیننگرشهال رفتالربسیالرموردتومدهمحققدال 

ازمنظرمنسی  ،ضیی تأهل داشدتنیدالنهاشدتنفرزنده

بود اب .تحقیقالتیکدهنگراندینسد بدهشده مسدالئل

ارزشهدال،
موردشنالبالیی برربیقدرارمدیایرنده.درادر  

زیس محیطیرابهعندوا عدالملیبدرا تییدینرفتالرهدال 

مصرفکننهاال بد ازمنظدرد ارزشمعدعارایدی] ]21

بالزاالربالمحیطزیس برربیکردنه،بهطورکلیهع سدتگی

تومهبهایعندی]]27مهدال مدوردشنالبدالیی برربدیقدرار

مث تی بینایند عالملیالفتهانه].]22فیسدک]]21دربدالل

میایرنه.درار نگرشهال،مصدرفکنندهاال بد ازمنظدر


1973بهد ل ،مصرفکننهاال  کس  کالرهالبرا لحدالظ

چهدالرنگدرشاهعید د بدتهارمحدیطزیسد بددود ]،]23

کرد ه ینههال منفی هال زیس محیطیدرهنگالمتصعیم

دردبرهال نالشیازد بتهارمحیطزیس بود ]،]29شده 

کنهکهمصرفکننهاال بالیده

خریههشهارمیدهه.ا بیال می

مشددکال زیس د محیطددی] ]32بددطممسددوولی پددییر 

مصرفمنالبعکعیال،راکالهشداد  کالیهدالییراخریدهار 

شرک هال]]31شنالبالیی برربیشدونه.درادر رفتالرهدال 

اردمیکننه].]22

محیطزیس 
کننهکهآبی کعتر به 

مصرفی،مصرفکننهاال بد ازمنظدریدکرفتدالرمصدرفی
یینیخریهبالتومهبهم الحثزیس محیطی]]32شنالبدالیی 

 .5بررسي مباني نظری پژوهش

میشدونه.درادامدهبدهشدرحایدنمتغیرهدالخدواهیم
برربی 

 .5-1مدل تحلیلي پژوهش

پرداخ .

مهلاینپژ هشازمقاللدهیر  هعکدالرانشدربدالل
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میکننه،تعالیلبیشدتر بده
افراد کهبهایعنیمهال تومه 

 .5-2-1متغیرهای جمعیت شناختی

دراینپژ هشمصرفکننهاال ب ازمنظدربدهمتغیدر

پرداخ م لغبیشتربرا کالیهال د بتهارمحیطزیس دارنه

معیی شنالختیمنسی  ،ضیی تأهل داشتنیدالنهاشدتن

].]33

میشونهکهبدهدلیدل اضدمبدود 
فرزنهشنالبالیی برربی 

 .5-2-3نگرشها

میکنیم.
اینمفالهیمازتوضیمآنهالخوددار  

نگرشافرادنحو رفتالرآنال رارقممىزنه،تقری الهعگال 
یکرابطهععیق تنگالتنگىرابینرفتالر نگرشمدىبیننده.

 .5-2-2ارزشها

ارزشهال ارزیالبیکننه هدال اصدلییدالاصدولراهنعدالدر

شواههتجربىنی نشال مىدههکهببشاعظمععلکردهالى

زنهایافرادهستنه.ارزشهال برشکلایر نگدرش،تفکدر 

انسال تح تأثیرنگدرشا انجدالممدىپدییرد].]39درایدن

رفتددالرتددأثیرمددیایارندده].]33شددوارت ]]34دربددالل1994

پژ هشمصرفکننهاال ب ازمنظرچهدالرنگدرشاهعید 

ارزشهال بشدر رااهدهافمطلدو ،پسدنهیه ا تیرید 

د بتهارمحیطزیسد بدود ،دردبدرهال نالشدیازد بدتهار

میکنهکهدراهعی متفال تنه اصولهدهای کننده ا رادر


محیطزیس بود ،شه مشکال زیسد محیطدی بدطم


میکننه.دراینپدژ هشمصدرفکنندهاال 
زنهایافرادارائه  

میشونه.
مسوولی پییر شرک هالشنالبالیی برربی 

ب ازمنظرد ارزشمععارایی تومدهبدهایعندیمهدال 

 .5-2-3-1اهمیت دوستدار محیطزیست بودن

میایرنهکدهدرادامدهبدهتوضدیمایدند 
موردبرربیقرار 

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

ارزشخواهیمپرداخ .

بالتومهبهمحیطزیس اینچنینتیری مدیکننده:درمدها 


 .5-2-2-1جمعگرایی

کهیکفدردمالحظدال م الحدثزیسد محیطدیرارعالید 

مععارایی اژ ایس کهبرنوعتیالملرفتالر بینافدراد،

میکنه،بهبیال دیگرآیدالمصدرفکنندهاال رفتالرهدال مث د 


ار هال یالاقواممبتل اطالقمیشودکهبررفتالرار هدی

زیس محیطیرابهعنوا امر مهمبرا خودشال یالمالمیه

تیالملار هیابتوارمیشود].]35مععاراییبدرآبدالیش
بطم بدیعتدر ازامتعدالعتعرکد مدیکنده ارزشهدالیی
هعچو عهال  تومهبهط یی راشالملمیشود].]31

میایرنه؟].]41
درنظر 
 .5-2-3-2دردسرهای ناشی از دوستتدار محتیطزیستت
بودن

پرداخ قیع بالیتر ،عهمدبتربیآبدال بدهکالیهدال 

 .5-2-2-2توجه به ایمنی جهان

امدددر ز ارلددد مسدددالیل مشدددکال  تنگنالهدددال 

ب ،عهمتنوعمحصوی ب موموددربالزار تیهادمحه د

زیس محیطیدیگربهعنوا یکموضوعمحلدی یدالحتدی

فر شگال هال عرضهکننه اینمحصوی ازموضوعالتیاب 

نعیآینه بالتومهبده ابسدتگیمتقالبدل ریدر
ملیبهشعالر 

کهمصدرفکنندهاال ازآ بدهعندوا دردبدرهال نالشدیاز

قالبلتفکیکمحیطزیس بالم الحدثکدال انسدالنیازمعلده


محیطزیس بود یالدمیکننه].]42
د بتهار 

آ 

 .5-2-3-3شدت مشکالت زیستمحیطی

اقتصالد،فرهنگ،توبیه،بیالب  بده یدژ ندوعخدال

یینیژئوپلتیک،اخدالق،فلسدفه،عرفدال  بسدیالر دیگدراز

برابالسافته یکیازمتبصصال  مسووی دانشدگال 


من ههال مالد  مینو حیال انسال هال،در اقعهرمشدکل

مشهه،ایرا ،درابدرافاندرژ درمیدال کشدورهال مهدال 

زیس محیطیدرهرانهاز  حتیمحه ددرداخدلمرزهدال 

صالح رت ه نبس اب .بهافته 

بدالینهمیدالنگین

قرارداد یککشورمشکلیبرا کلمهال  ندوعبشدربده

ههررف انرژ درایرا باللغبرهش میلیالرددیرابد  در

شددعالرمددیآیدده].]37یر  هعکددالرانش()2221میتقهندده،

صددور ادامدده ر نددهفیلددی،ایددرا تددالبددالل1397بدده

نس

اردکننه  فرآ رد هال نفتیت هیلخواههشه.


بیشتر رابرا مشتر فراهمآ رد،لیابدالتومدهبدهاینکده
امر ز مسالئلزیسد محیطدی امتعدالعیبدرا مشدتریال 

 .5-2-3-4سطح مسئولیتپذیری شرکتها

اهعی قالبلتومهیدارد،رعالی مسدالئلزیسد محیطدیدر

مهیری نالصحیممنالبع محیطزیس تنهالمشکلمالمیده

فیاللی هال بالزاریالبیبالعثایجالدم ی رقالبتیبرا شرک هال

مردمعالد نیس بلکهمشکلشرک هالنی هس کدهبده

خواههشه،دراینرابتالشنالخ خصوصیال مصرفکننهاالنی

محیطزیس  منالبعآ  ابستهانه].[43شرک هالبالیهضالییال 
م الحثزیس محیطدیرابدهخصدو

کهتعالیدلدارندهه یندهبیشدتر بدرا کالیهدال د بدتهار

درایدنزمدال کده

طزیس (ب )بپردازنهضر ر اب .
محی 

مصرفکننهاال نس بهمحیطزیس  مسدالئل مشدکال 


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

مربوطبهآ آاال شه انه،مهنظرقراردهنه].]44

کالیهالیید بدتهارمحدیطزیسد نالمیده مدیشدونهکده

 .5-2-4رفتارهای مصرفی مصرفکنندگان

ههفشال کالهشاثرا منفیکالیبرر

رفتالرمصرفکننه شالملفیاللی هال فرآینههال مردمبده


محیطزیس بالشده.

اینموضوعمیعویًبالمییالرهالییدربرتالبرکلچرخهزنهای

منظورمستجو،انتبال،،خریه،ابتفالد ،ارزیالبی رهدالکدرد 

محصولمشبصمیشود.مدثالًمعکدنابد کدهکدالییدال

محصوی  خهمال بهطوریکهنیالزهال خوابتههال آنهدالرا

قسع هالییازآ قالبلبالزیالفد یدالمتالشدیشدونه توبدط

برآ رد بالزد].]45

مومودا ذر بینیبالشه یالطور طراحیشه بالشهکهقالبل

 .5-2-4-1خرید با لحاظ مباحث زیستمحیطی

ابتفالد مجهد،تولیهمجهدیالقالبلتیعیربالشه.[49].

مصرفکننهاال آاال نس بهمسالئلزیس محیطیبرا 
حعالی ازمحیطزیس بهر شیمتفال

بهشرک هال رقی تفال

 اقییداشتهبالشه ارزش

 .6-3مصرفکنندگان سبز (دوستدار محیطزیست)][55

تالشخواهنهکدرد.

بهطورکلیمصرفکننهاال ب افدراد هسدتنهکدهبده

رفتالرهالییمالننهکعکبهفرآینهبالزیالف ،کنترلایدنکدهآیدال

می ا زیدالد درمدوردمحدیطط ییدیاطرافشدال نگراننده 

بستهبنه محصوی ازموادبالزیدالفتیبدالختهشده ابد  


رفتالرهال مصرفیخودرابدهمنظدورحفدظمحدیطزیسد از

تنهالخریهکالیهال ب ازمعلهاینتالشهالهستنه].]41

طریددقخریددهکالیهددال بد یددالهعددال کالیهددال د بددتهار
محیطزیس کهبهآ آبی ینعدیربدالننهاصدالحمدیکننده


 .6تعاریف مفاهیم

].]51

 .6-1الگوی مصرف

درموردمالمیه خودمالنگرانیازآ ر ب کهمعیید 

 .7فرضیههای پژوهش

مصرفهرد افسالراسیبتهر بهافد ایشابد .امدر ز 

فرضیها ل:زنال نسد بدهمدردا تعالیدلبیشدتر بده

می ا مصرفبرانه بوخ درکشورمالیکدیازبدالیترین

پرداخ ه ینهکالیهال ب دارنه.

رکوردهال مهالنیرادارد،بهاونها کدهچنالنچدهایدنر نده

فرضیهد م:افرادمتأهلتعالیلبیشتر بهپرداخ ه ینه

هرچهبریعتراصالحنشدوددرآینده  ن دیدکمدالازیدک


کالیهال ب دارنه.

کشورصالدرکننه  نف بهکشور اردکننه بهلخواهیمشه


فرضیهبوم:افراد کدهدارا فرزندهمدیبالشدنه،تعالیدل

تعالمپیالمههال  خیمآ راتجربهخواهیمکرد].]47م ید 

بیشتر بهپرداخ ه ینهکالیهال ب دارنه.

میشودکهآنچهشرک عرضدهمدیکنده
رقالبتیزمالنیایجالد 

فرضیهچهالرم:افرادمععاراتعالیلبیشدتر بدهپرداخد 
7
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ه ینهکالیهال ب دارنه.
فرضیهپنجم:افراد کهبهمهال ایعدن پدالکاهعید 
می دهنه،تعالیلبیشتر بدهپرداخد ه یندهکالیهدال بد 

دارنه.
تهارمحیطزیس بود 

فرضیهششم:افراد کهبرا د ب
اهعید قالئدلهسدتنه،تعالیددلبیشدتر بدهپرداخد ه یندده
کالیهال ب دارنه.

عنوا مالمیهآمالر پژ هشحالضردرنظرارفتهشه.
ر شنعونهایر درتحقیقحالضر،خوشها  بهصور 
میبالشه.
تصالدفی 
برا تییدینحجدمنعوندهبدالفر رزیدرازفرمدولزیدر
میشود.
ابتفالد  
=0/253

( اریددالنس)

(αمیدد ا خطددال) 

(e=0/055اشت ال مجالز)

فرضیههفتم:افراد کهمیتقهنهد بدتهارمحدیطزیسد 
بود دردبربالزنیس ،تعالیدلبیشدتر بدهپرداخد ه ینده
کالیهال ب دارنه.

میبالشه.
بهاینترتی تیهادنعونه323نفر 

فرضدددیههشدددتم:افدددراد کدددهمیتقهندددهمشدددکال 

افراد کهمیالنگینبهبوالابتهاییآنهالدرپربشدنالم هبدال

زیس محیطیشهیههستنهتعالیلبیشتر بهپرداخ ه ینده

تومددهبددهطیدد لیکددر چهددالر بددالیتربددودبددهعنددوا 

کالیهال ب دارنه.

مصرفکننهاال ب درنظرارفتهشهنه.تیهاد323پربشدنالمه

فرضیهنهم:افراد کهمیتقهنهشدرک هدالمسدووینهدر

توزیع مععآ ر شهکهازاینمیال 191پربشدنالمهمربدوط

نعیکننه،تعالیلبیشتر بهپرداخد 
ق اللمحیطزیس ععل  

مصددرفکننددهاال بدد  127پربشددنالمهمربددوطبدده

بدده

ه ینهکالیهال ب دارنه.

مصرفکنندهاال ریدربد بدود.بدهمنظدورربدیه بده323

فرضیهدهم:افراد کهخریهخودرابالتومهبدهم الحدث

پربشنالمهحه د42پربشنالمهدرهدرمنطقدهتهدرا (شدعالل،

میدهنده،تعالیدلبیشدتر بدهپرداخد 
زیس محیطیانجالم 

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

ه ینهکالیهال ب دارنه.

اردآ ر داد هال،ر شمیدهانیبدالابدتفالد ازابد ارپربشدنالمه
برا کالرپیعالیشی هعچنینر شکتالببالنها بدالابدتفالد از

 .4روش تحقیق

اب ارفیشبردار برا تهیهادبیدال نظدر پدژ هش بدالیر

تحقیقحالضرازنظرنحو امراتوصیفی(ریرآزمالیشدی)از

مواردمربوطهمیبالشه.منظورازر ایدیپالبدخبدهایدنبدوال

نوعپیعالیشیمیبالشه ازآ لحالظکهنتالیجموردانتظدالرآ 

اب کهآیالپربشنالمهآنچهراکهمهنظربود ابد بدهخدوبی

میتوانهدرشیو هال موامههبالبالزاربدهکدالرر د،کدالربرد 

موردبنجشقرارمیدهه؟دراینپژ هشبدرا معدعآ ر 

]]52اب .

داد هالبالتومهبهاینکهازپربشنالمهابتالنهاردشه بینالعللدی

 .4-1جامعه آماری ،روش نمونهگیری ،نمونه آماری

و حجم نمونه ،ابزارجمعآوری دادهها ،روایي و پایایي

ابتفالد شه اب  امرا آزمالیشیبرر نعوندهکوچدکاز
مالمیهآمالر آ تالییدهشده ابد ،بندالبراینپربشدنالمهمدورد

درتحقیقحالضدرمالمیدهآمدالر کلیدهمصدرفکنندهاال 

ابتفالد دارا اعت الرمنالب بود یالبهع الرتیر امیبالشه.بده

ایرانیمیبالشنه.ازآنجالکهبهدلیلاستردایمالمیهآمدالر 

عددال بددومیبدالز پربشدنالمهمددیکور ر ایددیمحتددوایی 

امکال امرا تحقیقبرا کلمالمیهآمالر میسرن ود،لیااز

صور آ بالمشور  صالحهیهابدالتیهمتبصدصبالزاریدالبی

بینکال شهرهال ایرا ،تهرا انتبال،شه شهرتهرا به

تالییهشه اب .پالیالیییالقالبلی اعتعدالد،یکدیاز یژادیهدال 

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

فنیاب ارانهاز ایر اب .مفهومیالدشه ،بالاینامدربدر کالر

افرادحالضردرمراک خریه(پالبدالژهال)درایدنپدنجنقطدهبده

داردکهاب ارانهاز ایر درشرایطیکسال ،تالچهاندهاز نتدالیج

یکسالنیبهدب میدهه.دراینتحقیقمه بدرآ ردپالیدالئی

درصهریرب بودنه57.درصهافدرادز  43درصدهمدرد،

ازر شبالزاالردر نیابتفالد شه اب .بهایدنمنظدوریدک

53/3درصهمتأهل 4112درصهمجردبودنه 39/9درصده

نعونها لیهشالمل42پربشنالمه،ازهعدال مالمیدهآمدالر پدیش

افراددارا فرزنهبودنه 12/1درصهافرادفرزنه نهاشتنه.

آزمو اردیه بپسبالابتفالد ازداد هال بهب آمه ازایدن

 .9-2برآورد الگوی رگرسیون لجیت

پربشنالمهمی ا ضری پالیدالییبهبد آمده.بدرایدنابدالس

میالدلهراربیو بهصور زیرمیبالشه:

ضری آلفال کر ن الخ،برابربدال2/31بدرآ ردشده کدهمید ا 

z   0  1 x1   2 x 2   3 x3   4 x 4   5 x5   6 x6   7 x7   8 x8   9 x9  10 x10

بالی 2/7آ درمها قالبلق دولابد .هدمچندینضدری 
کهمتغییرهال

آلفال کر ن الخبرا ببشهال مبتل پربشدنالمهنید بدرآ رد

مستقلx1تالx10

بهصور زیدرتیرید 

شه انه.

شه کهدرمه ل()1بهتفصیلارائهشه اب .

(X1منسددی ) (X2،ضددیی تأهددل)(X3،داشددتنیددال
جدول  - 1ضرایب آلفای کرونباخ

نهاشتنفرزنه)(X4،شده مشدکال زیسد محیطدی)X5،

سواالت

تعداد

مقدار آلفا

(اهعید د د بدددتهارمحدددیطزیسد د بدددود )(X6،بدددطم

1تال3

3

2/1122

7تال11

5

2/3177

مسؤلی پییر شرک هال)(X7،دردبرهال نالشیازد بدتهار
محدددیطزیسدد بدددود )(X8،خریدددهبددداللحدددالظم الحدددث

12تال14

3

2/5932

15تال11

2

2/1273

معدددعارایدددی)(X10،امنیددد 

زیسددد محیطدددی)(X9،

17تال22

4

2/7227

زیس محیطیمهال ).

21تال24

4

2/1372

25تال27

3

2/7521

بالابتفالد ازراربیو لجستیکپلها ]]53بهترتید در
هرمرحلهمتغیر کهدارا بیشترینبطممینیدار ب راتر

مأخذ :یافتههای پژوهش

ازمقهارخطال 2112درمهلمیبالشهازمهلحیفمیشود
درمرحلها لتعالمیمتغییرهالداخلمهلمیبالشنهکدهپدس

 .9روش تجزیه و تحلیل دادهها

از5مرحله(مراحل2تال)1بهترتی متغییرداشتنیالنهاشدتن

دراینپژ هشبرا آزمو فرضیههالازر شهال آمالر 

فرزنهدرمرحلهد م،متغییر ضدیی تالهدلدرمرحلدهبدوم،

میشود:
زیرابتفالد  

متغییراهعی د بتهارمحیطزیس بود درمرحلدهچهدالرم،

ازآمالرتوصیفیبرا توصی متغیرهال ازآمالرابدتن الطی

متغییرشده مشدکال زیسد محیطدیدرمرحلدهپدنجم 

مه آزمو فرضیههدال پدژ هشابدتفالد مدیشدود.بدرا 

متغییرمنسی درمرحلهششمازمهلخالرجمیشونه .پدنج

تحلیلداد هالازر شهال آمالر پالرامتریکابدتفالد خواهده

متغییرمستقلبطممسؤلی پییر شدرک هدال ،دردبدرهال 

شه برا ارت الطبینمتغیدرمسدتقل  ابسدتهازراربدیو 

نالشیازد بتهارمحیطزیس بود ،خریهبداللحدالظم الحدث

لومستیکابدتفالد مدیشدود درپالیدال بدالابدتفالد ازندرم

زیس محیطی،مععارایی امنی زیس محیطیمهدال بده

اف ارEviews spssبهبرربیخواهیمپرداخ .

دلیلکوچکتربود بطممینیداریشال ازمقهارخطال ./12
 .9-1آمار توصیفي

درمهلبالقیمیمالننهدرنتیجهمیالدلهراربیو بدهصدور 

نتالیجآمدالرتوصدیفیکدلشدهرتهدرا کدهشدالمل 323

زیرمیبالشه:

میبالشه:
میبالشهبهطورخالصهبهشرحزیر 
مشالهه میت ر 

z   0   6 x6   7 x7   8 x8   9 x9  10 x10

12/7درصه افراد بد (د بدتهارمحدیطزیسد ) 39/3

هعالنطورکهمالحظهشدهبدالابدتفالد ازر شراربدیو 
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پلها مشبصشهکهفقطپنجمتغیر کدهدرزیدرتیرید 

شه انه،متغیرهال مؤثردرالگو موردنظرمدیبالشدهلدیادر
ادامهالگو راربیو رابدرابدالسایدنپدنجمتغیدربدرآ رد
نعددودیم،متغیرهددال مددوردنظددرع الرتنددهاز(X6:بددطم
مسؤلی پییر شرک هال)(X7،دردبرهال نالشیازد بدتهار
محدددیطزیسدد بدددود )(X8،خریدددهبددداللحدددالظم الحدددث

 .15تحلیل فرضیههای تحقیق
میبالشدنه
ازآنجالییکهر شتحلیلکلیهفرضیههالمشالبه 
میشدود نتدالیجدیگدر
تحلیلفرضیه()1بهطورکالملبیال  
میشونه.
فرضیههالبهطورخالصهبیال  

فرضیه(:)1زنال نسد بدهمدردا تعالیدلبیشدتر بده
پرداخ م لغبیشتربرا کالیهال ب دارنه.

معدددعارایدددی)(X10،امنیددد 

زیسددد محیطدددی)(X9،

1  0

H0:

زیس محیطیمهال ) .

1  0

H1:

بالابتفالد ازراربیو لجستیکهرپدنجمتغییدرمسدتقل
بطممسؤلی پییر شرک هال،دردبرهال نالشیازد بدتهار
محیطزیس بود ،خریهبداللحدالظم الحدثزیسد محیطدی،
مععارایی امنی زیس محیطیمهال دریدکزمدال  ارد

 :H0منسی برر

نس تعالیلبیشتربهپرداخ م لدغ

بیشتربرا کالیهال ب تالثیرمینیدار نهارد.
:H1منسی برر

نس

تعالیلبیشتربهپرداخ م لدغ

ثیرمینیدار دارد.

بیشتربرا کالیهال ب تأ

مدهلمددیشدونه هددرمتغییدر کددهبدطممیندیدار آ 
جدول3-

کوچکترازمقهارخطال2/25بالشهدرمهلبالقیمالنه درریدر
اینصور ازمهلحیفشه.


متغییر
منسی

جدول2-

صحت
مدل

آماره کای دو
2/147

2/25

-

مأخذ :یافتههای پژوهش

پیشبینی شده
درصد

سطح معنیداری

مقدار خطا

مقدار ضریب

سبز بودن یا نبودن
مصرفکنندگان
سبز

مشاهده شده

مقهارخطال2/25میبالشهبالاطعینال 95درصهفررصدفررا

سبز بودن

نبودن

نتیجهمیایریم متغییرمنسی ازمدهلحدیفمدیشدود.

12/2

43

79

ب ن ود 

33/7

114

32

ب بود 

75/2



ب بود یال
ن ود 
مصرفکننهاال 

درصهکلیصح مهل

مأخذ :یافتههای پژوهش

مالحظهمیکنیهبدالابدتفالد از

هعالنطورکهدرمه ل()2
میالدلهبهدب آمه ازمیال 127موردب ن دود 79مدورد
آ بهدربتیپیشبینیاردیهیینی12/2درصههعچندیناز
میال 191موردب بود 114موردآ بهدربتیپیشبینی
اردیهیینی33/7درصه میالنگینایند درصهکدهدرصده
صح پیشبینیمهلمیبالشهبرابر75/2ابد کدهمقدهار
آ موردق ولمیبالشه.

چو مقهاربدطممیندیدار برابدر 2/147ب راتدراز

پسمنسی برر

تعالیلبیشدتربدهپرداخد م لدغبیشدتر

برا کالیهال ب تالثیرمینیدار نهارد.یینیزنال نس به
مردا تعالیلبیشتر بهپرداخ م لغبیشتربدرا کالیهدال 
ب نهارنه.
فرضیه(:)2افرادمتأهلتعالیلبیشتر بهپرداخد م لدغ
بیشتربرا کالیهال ب دارنه.
اینفرضیهردشهیینیافرادمتأهلتعالیدلبیشدتر بده
پرداخ م لغبیشتربرا کالیهال ب نهارنه.
فرضیه(:)3افراد کدهدارا فرزندهمدیبالشدنه،تعالیدل
بیشتر بهپرداخ م لغبیشتربرا کالیهال ب دارنه.
اینفرضیهردشهیینیافراد کهدارا فرزنهمیبالشنه،
تعالیلبیشتر بهپرداخ م لغبیشدتربدرا کالیهدال بد 

بیشتر بهپرداخ م لغبیشتربرا کالیهال ب دارنه.

نهارنه.

فرضیه(:)12افراد کهخریهخودرابالتومهبدهم الحدث

فرضیه(:)4افرادمععاراتعالیلبیشتر بهپرداخ م لدغ

زیس محیطیانجالممیدهنه،تعالیلبیشدتر بدهپرداخد 

بیشتربرا کالیهال ب دارنه.

م لغبیشتربرا کالیهال ب دارنه.

اینفرضیهتأییهشهیینیافرادمععاراتعالیلبیشتر به

اینفرضیهتأییهشهیینیافدراد کدهخریدهخدودرابدال

پرداخ م لغبیشتربرا کالیهال ب دارنه.

تومهبهم الحدثزیسد محیطدیانجدالممدیدهنده،تعالیدل

فرضیه(:)5افراد کهبهایعنیمهال اهعید مدیدهنده،

بیشتر بهپرداخ م لغبیشتربرا کالیهال ب دارنه.

تعالیلبیشتر بهپرداخ م لغبیشتربرا کالیهال ب دارنه.
اینفرضیهتأییهشهیینیافراد کدهبدهایعندیمهدال 

توزیعاحتعالل-برربیمقهاراحتعاللبالعهداد ار هدال 

اهعی میدهنه،تعالیلبیشتر بهپرداخ م لغبیشتربدرا 

5،3،1درمتغییرهددال مسددتقلمینددیدارمددهلراربددیو 

کالیهال ب دارنه.

لجستیک
میالدلهراربیو لجستیکتحقیق:

فرضیه(:)1افراد کهبرا د بتهارمحیطزیسد بدود 

z   0   6 x6   7 x7   8 x8   9 x9  10 x10

اهعی قالئلهستنه،تعالیلبیشتر بهپرداخد م لدغبیشدتر
برا کالیهال ب دارنه.

X8+0/551

ایددنفرضددیهردشددهیینددیافددراد کددهبددرا د بددتهار

X7+0/807

X6-0/791

Z= 1/359-0/876
X9+0/815 X10

مه لتوزیعاحتعالل،تغییرهریکازمتغیرهال مستقلرا

محیطزیس بود اهعی قالئلهسدتنه،تعالیدلبیشدتر بده

برر

پرداخ م لغبیشتربرا کالیهال ب نهارنه.

میکنهبالمالیگیار مقدالدیر
متغیر ابستهانهاز ایر  

در متغیرهال مستقلمیالدلدهراربدیو لجسدتیک  ادرفتن

فرضیه(:)7افراد کدهمیتقهندهد بدتهارمحدیطزیسد 

میتدوا مقدهاراحتعداللیدالpرامحالبد ه
آنتیلگالریتمازآ  

بود دردبربالزنیس ،تعالیلبیشتر بهپرداخ م لغبیشتر

نعود.مقهار pنشال دهنه احتعاللمصرفکننده بد بدود 

برا کالیهال ب دارنه.

اب کهدراینپژ هشمصرفکننه ب فدرد ابد کده

اینفرضیهتأییهشهیینیافراد کدهمیتقهندهد بدتهار

تعالیلبیشتر بهپرداخ م لغبیشتربرا کالیهدال بد را

محیطزیسد بدود دردبربدالزنیسد ،تعالیدلبیشدتر بده

دارد.براینابالسمقهارPیکبدالربدرا بهتدرین ضدیی ،

پرداخ م لغبیشتربرا کالیهال ب دارنه.

یینیحاللتیکهمنجربهپرداخ م لغبیشتربدرا کالیهدال 

فرضیه(:)3افراد کهمیتقهنهمشکال زیسد محیطدی

میشود،یکبالربرا حاللد  بدط(تیدالدل) یدکبدالر
ب  

شهیههستنه،تعالیلبیشتر بهپرداخد م لدغبیشدتربدرا 

برا بهترین ضیی ،یینیحاللتیکهمنجربهعهمپرداخد 

کالیهال ب دارنه.

میشودمحالب هشه اب .در
م لغبیشتربرا کالیهال ب  

اینفرضیهردشهیینیافدراد کدهمیتقهندهمشدکال 

حالل بهترین ضیی بهکعی هالییکهدرمیالدلهراربدیو 

زیس محیطیشهیههستنهتعالیلبیشتر بهپرداخد م لدغ

ضری منفیدارنهعهدیک بهکعی هدالییکدهدرمیالدلده

بیشتربرا کالیهال ب نهارنه.

راربیو ضری مث دارندهعدهدپدنجداد شده.درحاللد 

فرضیه( :)9افراد کهمیتقهنهشرک هالمسوولی پییرانه

بطبههعه کعی هالعهدبهداد شه درحالل بدهترین


درق اللمحیطزیس ععدلنعدیکننده،تعالیدلبیشدتر بده

ضیی بهکعی هالییکهدرمیالدلهراربیو ضدری منفدی

پرداخ م لغبیشتربرا کالیهال ب دارنه.

دارنهعهدپدنج بدهکعید هدالییکدهدرمیالدلدهراربدیو 

اینفرضیهتأییهشهیینیافراد کدهمیتقهندهشدرک هدال

ضری مث د دارندهعدهدیدکداد شده.درحاللد بهتدرین

مسوولی پییرانهدرق اللمحیطزیس ععلنعدیکننده،تعالیدل
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ضیی ،بطممسوولی پیی

شرک هال دردبرهال نالشی

ازد بتهارمحیطزیسد بدود درپدالیینتدرینبدطم( )1

جدول  -5نتایج فرضیهها به تفکیک مناطق
مناطق

شرق

غرب

مرکز

زیس محیطیمهال دربدالیترینبدطم()5قدراردارنده.در

فرضیه1

رد

رد

رد

رد

رد

رد

حالل بهترین ضیی ،بطممسوولی پییر شرک هدال درد

فرضیه2

رد

عهمرد

رد

رد

رد

عهمرد

برهال نالشیازد بدتهارمحدیطزیسد بدود دربدالیترین

فرضیه3

رد

عهمرد

رد

رد

رد

عهمرد

خریهباللحالظم الحثزیس محیطدی،معدعارایدی امنید 

بطم( )5خریهباللحالظم الحثزیس محیطی،مععارایدی

فر ضیه

فرضیه4

عهمرد عهمرد عهمرد عهمرد عهمرد عهمرد

فرضیه5

عهمرد عهمرد

امنی زیس محیطیمهال درپالیینتدرینبدطم ()1قدرار

فرضیه1

دارنه.درحالل  بط(تیالدل)هعه کعی هدالدربدطمبده

فرضیه7

قراردارنه.مه ل()4مقالدیر کدهبدرا Pبدهدبد آمده 

فرضیه3

نشال داد میشود.

فرضیه9
فرضیه12

جدول  -4مقادیر توزیع احتمال
وضعیت

مقدار احتمال ()P

بهترین ضیی 

2/2234

بط(تیالدل)

2/9411

بهترین ضیی 

2/9999

مأخذ :یافتههای پژوهش

کل مناطق شمال جنوب

عهمرد عهمرد
رد

رد

رد

رد

رد

رد

رد

رد

عهمرد عهمرد عهمرد عهمرد عهمرد عهمرد
رد

عهمرد عهمرد

عهمرد عهمرد
عهمرد

رد

رد
عهمرد

رد

رد

رد

عهمرد عهمرد عهمرد
رد

رد

عهمرد

مأخذ :یافتههای پژوهش

 .12نتیجهگیری کلي
میتوا اینطدور
بالتومهبهتفسیرنتالیجدرقسع ق ل ،
نتیجهارف کهاارت لیغدال بالزاریالبدال بدرر متغیدرهدال 
مینالدارپژ هشمتعرک شود،افرادبالاحتعاللبیشدتر تعالیدل

مه ل( )4مقهاراحتعدالل( ،)pاحتعداللحرکد افدرادبده

بهپرداخ م لغبالیتربرا محصدوی (کالیهدال خدهمال )

میدهه،هعال طورکهمشالهه 
بو خریههال ب رانشال  

میکننه،یینیدرپالیینترینبطماینمتغیرهالافدراد
ب پیها 

می کنیمبدالحرکد ازبدهترین ضدیی بدهبدع بهتدرین


بالاحتعالل34صهمدرصه دربطممتوبدطبدالاحتعدالل94

ضیی احتعاللتعالیلافرادبدهپرداخد م لدغبیشدتربدرا 

میکننه .لیاادربالزاریالبدال 
درصهکالیهال ب راخریهار  

کالیهددال ب د (احتعدداللخریددههال ب د افددراد)از2/2234

ت لیغددال خددودرابددرر بددطمپددالیینمسددوولی پددییر 

(2/34درصدده)بدده94(2/9411درصدده) بددپس2/9999

شرک هال،دردبربالزن ود د بتهارمحیطزیس بود ،خریه

مییالبه.
(99درصه)اف ایش 

محیطی،تشویقافرادبهمععارابدود 

باللحالظم الحثزیس 
تومهبهامنی زیس محیطیمهال متعرک کننه،افدرادبدال

 .11نتایج فرضیهها به تفکیک مناطق
یزمبهذکراب کهتحلیلمهااالنها بنالبرتعالیلمحقدق
بهمنظورربیه بهنتالیجکالربرد تدرانجدالمشدهکدهدرآ 
کلیه فرضیههالدرمنالطق5االنهبهطورمجد امدوردآزمدو 

میکنیه.
قرارارفتنهکهنتالیجآ رادرمه ل()5مشالهه  

احتعالل99درصهبهپرداخ م لدغبیشدتربدرا محصدوی 
میکننه.
ب تعالیلپیها 
توصیههای سیاستي
جنسیت

ازآنجالییکهمنسی چهدربطمکدلمندالطقتهدرا  
چهبهشکلتفکیکیدربطمببشهدال مبتلد نتوانسد 
عالملتییینکننه ا درمصرفب قلعهادشودلدیاپیشدنهالد


میشودکهدربالزاریالبیب  اقدهامال مربوطدهر


ابالبیتریناقهامال دراینزمینهخریهکالیهدالییابد کده

عالمدل

میکننه.
آبی کعتر بهط یی  محیطزیس  ارد 

منسددی تأکیددهنشدده  کعپددینهددال ت لیغددالتیبرنالمدده 
مهااالنها برا زنال  مردا طراحدینکنندهچدراکدهایدن

جهاني پاک و ایمن

برنالمههاله ینههدال زیدالد رابدرد شمدهیرا شدرک هدال

بالتومهبهنقشموثراینعالملدرتعالمیمنالطقبهطدور

میایارد.


کل دررر ،مرکد تهدرا بدهطدورتفکیکدی،پیشدنهالد
مددیشددودکددهد ل د هددال بددهطددوراخددصشددهردار هددال 

وضعیت تأهل

ازآنجالییکهتأهلفقطدرمنالطقشعالل مرکد تهدرا 

بالزمال هال مربوطهبهمنظدورتشدویقمصدرفکنندهاال بده

تأییهشه دردیگرمنالطقردشهلدیاپیشدنهالدمدیشدودبدال

خریدهکالیهددال بد کددهدرنهالید منجددربددهحفددظبهتددر

را انهاز یکار ت لیغالتیههفگیار شه دراینمندالطق،

میشود،درموردایدنموضدوعکدهکدر زمدین
محیطزیس  


بالزاریالبال نگرشهال رفتدالرمث تدیرادرافدرادمتأهدلایجدالد

به طورخطرنالکیدرحاللازبینرفتنابد  بدرا دفدالعاز


نعالینه لیدرمنالطقدیگدربرقدرار کعپدینهدال ت لیغدالتی

آ بالیهالگوهال مصرفراتغییرداداطالعربالنیکننه.

یژ  افرادمتأهلتنهالبالعثایجالده ینههال اضدالفیبدرا 

اهمیت به محیطزیست

شرک هالخواههشه.

ازآنجالییکهاهعی بهمحیطزیسد چدهدربدطمکدل
منالطق چهبهشکلتفکیکیدرببشهدال مبتلد عالمدل

داشتن فرزند

هعال طورکهمشالهه شهداشدتنفرزندهدربدطمکدل

میشود
تییینکننه ا درمصرفب قلعهادنشهلیاپیشنهالد 


منالطقرد لیدرشعالل مرک تهدرا تأییدهشدهدرنتیجده

کددهمددهیرا بالزاریددالبی مددهیرا ت لیغددالتیشددرک هددالدر

اینقشر

ایدنعالمدلتأکیدهنکدرد  برنالمده 

تعرک بالزاریالبال  مهیرا ت لیغالتیشرک هالبرر
دراینمنالطق اختصدال

برنالمههدال خدودر

ه یندهت لیغدالتیبیشدتربدهآنهدال

خالصیرابرا تعرک ر

میبدالزد لدیدر
مهیرا رابهههفخریهب افرادن دیکتر 
عینحداللبالیدهازتأکیدهر

اینمقولهتهارکن یننهتالازایجالد

ه ینههال اضالفیملوایر نعالینه.

ایدنعالمدلدردیگدرمندالطق

دردسرهای دوستدار محیطزیست بودن

خوددار شود،چراکهط قنتالیجتحقیقحالضر،افدراددارا 

ازآنجالییکهاینمتغیرچهدربطمکلمنالطق چهبده

فرزنهدردیگرمنالطقمستیهخریهب نیستنه.

تییینکننده در
شکلتفکیکی درببشهال مبتل عالملی 

جمعگرایي

مصرفب قلعهادشهلیاپیشنهالدمدیشدوددرکعپدینهدال 

ازآنجالییکهمععاراییچهدربطمکلمنالطق چهبه


ت لیغدالتیاثدرا فیاللید هدال د بدتهارمحدیطزیسد مالننده

شددکلتفکیکددیدربددطمببددشهددال مبتلدد عالمددل

نگههار بطریهالمه بالزیالف ،خریهکالیهال ب  ...بیدال 

تییینکننه ا درمصرفب قلعدهادمدیشدودلدیاپیشدنهالد


شونهتالمصرفکننهاال بهاننهبالخریهکالیهال ب ابتدهابده

ایدنعالمدل،ذکدر 

خددود بددپسدربددطمکددال بددهمالمیددهمهددالنیکعددک

آموزشم ی هال مععاراییمتعرک شدود،چدراکدهبدوق

مینعالینه،درنتیجهبدال تدأثیرادیار بدرر


نگدرشآ هدال

داد افرادبهبع تومهبیشتربهرفال انسال هال اطرافشدال 

میتوا آ هالرابهخریهب تشویقکرد.


میشودبالزاریالبال  ت لیغال آنهالبدرر


میتوانهدراینزمینهراهگشالبالشهزیراداشتنط ییتدیپدالک


شدت مشکالت زیستمحیطي

مددیبالشدده یکددیاز
ازال امددال ربددیه بددهرفددال بیشددتر 

ازآنجالییکهشه مشکال زیس محیطیدربطمکل
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منالطق هعینطورمنالطقشرق،رر ،مرک تهرا عالملی
تأثیرایاردرمصرفب قلعهادنشه لیدرمندالطقشدعالل 
منو،تهرا عدالملیمدوثرمدیبالشدهلدیاپیشدنهالدمدیشدود
بالزاریالبال  ت لیغال آنهالبدرر

آادال بدالز افدراددرمدورد

شهیهبود مشکال زیس محیطیدرشعالل منو،تهرا 
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