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سبک زندگیارزشهاي زیست محیطی و
مصرف کننده1)بوم شناختی(عوامل تعیین کننده رفتار 
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چکیده

اسـت کـه رفتارهـاي دوسـتانه بـا      6هاي زنـدگی و سبک5هاآن دسته از ارزشهدف این مقاله تبیین :هدف
. کنندمحیط زیست را به بهترین وجه تشریح می

ها و سبک زندگی را با متغیرهاي زیست محیطی،این مقاله ارتباط بین متغیرهاي ارزش: طرح و روش
شناختی شهروندان شهرهاي قم و کرج مورد سنجش قرار داده جهت تشریح ساختار بوم8و دانشی7نگرشی

هاي پرسشنامه سالم دریافت و داده393پرسشنامه در شهرهاي قم وکرج توزیع گردید که از آن 540. است
روش وع استاندارد بوده و پرسشنامه مورد استفاده در این تحقیق، از ن. آوري گردیداولیه از طریق آن جمع

.می باشدی از لحاظ هدف کاربردي و از نظر شیوه گردآوري داده ها توصیفی و از نوع پیمایشهم تحقیق 
. ها نیز از نوع ساختاري بوده استتحلیل صورت گرفته بر روي داده

یجان طلبی هاي تحقیق نشان داد که الگوهاي زیستی، مدگرایی و روحیه هیافته: یافته هاي تحقیق
در این تحقیق متغیرهاي جمعیت شناختیِ سن، جنسیت، . باشندهاي بخش بازار سبز میکننده_بهترین تعیین

تحصیالت و میزان درآمد خانوادگی نیز مورد بررسی قرار گرفتند که نشان دهنده تاثیر درآمد خانوادگی و 
.سطح تحصیالت بر رفتار بوم شناختی بود

مـورد اسـتفاده در ایـن پـژوهش احتمـاال بـراي اولـین بـار در ایـران مـورد           VALSمـدل  : ارزش تحقیق
استفاده قرار گرفته شده، عالوه بر آن متغیرهاي مربوط به سبک زنـدگی زیسـتی و جمعیـت شـناختی نیـز بـه ایـن        

قیـق  این تحقیق به بازاریابان و محققان بـراي شـناخت هرچـه بیشـتر جامعـه آمـاريِ مـورد تح       . مدل اضافه شده اند
جهت شناسایی بازار کاالهـاي بـوم شـناختی و شناسـایی ویژگیهـاي مصـرف کننـدگان عالقمنـد بـه ایـن کاالهـا            

.کمک می کند
11، سبک هاي زندگی، تجزیه تحلیل ساختاري10، رفتار مصرف کننده9بوم شناسی: واژگان کلیدي

1 . ecological
دانشگاه سمنانو علوم اداري، دانشکده مدیریت ، مدیریتگروهدانشیار. 2
دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه باقرالعلوم قمدانشیار. 3

. )نویسنده مسئول(کارشناسی ارشد مدیریت بازاریابی دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم رفتاري دانشگاه سمنان4
safar.alavi@gmail.com
5 . Values
6 . Lifestyles
7 . Attitude
8 . Knowledge
9 . Ecology
10 . Consumer behavior
11 . Structural analysis



96بهار، 83، شماره پنجمو، سال بیست)بهبود و تحول(ریتمطالعات مدی70

مقدمه
زشهاي فردي و سبک اي درمورد محیط زیست ایجاد شده که در ارامروزه نگرانی فزاینده

این مقاله به دنبال بررسی آن دسته از رفتارهاي مصرف . زندگی مردم تغییراتی ایجاد کرده است
.کنندگان است که محیط زیست را تحت تاثیر قرار داده و با طبیعت ارتباط مستقیم دارد

یشه مطالعه رفتار مصرف کننده به دلیل چند بعدي بودن عناصر تشکیل دهنده آن، هم
شناختی مصرف کنندگان را نیز به این بررسی اضافه اگر رفتار بوم. اي بوده استوظیفه پیچیده

قادر هایی در بازار پر رقابت امروزي، مسلماً سازماناز سوي دیگر. شودتر میکنیم، کار پیچیده
طی یحکه به مسایل زیست مبه ایجاد مزیت رقابتی و سود بردن از آن در بلند مدت هستند 

بازاریابی نیازمند شناسایی نیازها و خواسته هاي واقعی موفقیت در.توجه بیشتري نشان دهند
ها و سبک زندگی جدیدي که مصرف که این موضوع با توجه به ارزشاست مشتریان 

.استیاند، نیازمند مطالعات عمیقکنندگان در پیش گرفته
تند که رهنمودهاي روشنی به ها و سبک زندگی، متغیرهاي روانشناختی هسارزش

در این راستا . دهندهاي تجاري جهت شناسایی بازار مصرف کنندگان سبز میشرکت
تحقیقات زیادي وجود دارد که متغیرهاي روانشناختی را در ایجاد مدل زیست محیطی مصرف 

شناختی به داري بین این متغیرها و رفتار بوم اند و روابط معنیکننده مورد استفاده قرار داده
؛ کریزر، رانی، هارتیگ 1999؛ کیزر، ولفینگ و فاهرر، 1997رامانیا، شارپ (اند دست آورده

اما مهمترین ). 2005؛ فراگ وهمکاران، 2000رامانیا و همکاران، ؛1999؛ چان، 1999و بولر، 
بوده مشکلی که این نویسندگان داشته اند عدم توفیق در اندازه گیري میزان شدت این روابط 

ترین کاري که در این مطالعه صورت گرفته است، اندازه گیري متغیرها و رابطه مهم. است
. بین آنها است

ادبیات تحقیق
ها نمایانگر عقاید اصولی هستند که از نظر فرد یا اجتماع نوعی رفتار برتر شمرده ارزش

از نظر «که هستند؛ مبنی بر اینیگر ایمان و اعتقاد راسخآنها نمایان). 1973،5، 1راکیچ(شود می
یک شیوة خاص رفتاري یا حالت غایی وجود، نسبت به شیوة مخالف آن ،شخص یا اجتماع

که افراد هستندها شامل معیارهایی آن).2،1378،271رابینز(» دیگر برتري داردهدفرفتار یا 
ارزشی خاصی صی ساختارهر شخ. کنندبراي انتخاب و توجیه فعالیت هایشان از آن استفاده می

1 -Rokeach
2 -Robbins



71)بوم شناختی(ارزشهاي زیست محیطی وسبک زندگی عوامل تعیین کننده رفتار 
ها از طریق تجربیات ادعا دارد که ارزش) 1996(کاهل . داردشهابراي سنجش مقاصد و فعالیت

کنند، بنابراین افرادي که در راه حفظ محیط زیست تالش می.گیردو یادگیري افراد شکل می
رهایی که در راستاي رفتاانجامبراي بازیافت و ،شناختیمثبتی نسبت به خرید کاالهاي بومدید

.)2006، 2و ایوا مارتینز1النا فراگ(گیرد دارند حفظ محیط زیست صورت می
ها دربارة ارزشها توسط الپرت و همکارانش صورت گرفته یکی از مهم ترین طبقه بندي

- سیاسی- اجتماعی - زیبایی- اقتصادي - نظري:را شناسایی کردندشآنان شش نوع ارز. است
ارزشها را به دو دسته ارزشهاي ) 1973(راکیچ ). 1381جان سیمون؛ میشل اس مینور، (دینی
مردم دوست دارند به آنها و) نهایی هستنداهدافهببوطآن دسته از ارزشهایی که مر(3غایی

هاي دستیابی به ارزشهاي هآن دسته از ارزشها که به عنوان را(ارزشهاي ابزاري - 2دست یابند و
.کندتقسیم می؛آینده حساب میب) نوع اول

هاي مدنظر راکیچ که از نظر او درونی بندي دیگري از ارزشدسته) 1988(هامر و کاهل 
و وجوه بیرونی ) خود شکوفایی، هیجان، احساس موفقیت و شان و منزلت(تلقی شده اند 

اند، که درونی تلقی شدهموارد اول. اندارائه کرده) احساس شایستگی ، احترام به خود و ایمنی(
درحالی .دارندشناختیبومهاي مفید و مرتبط با رفتارهاي کند که نگرشمیتبیینهایی را ارزش

یعنی ارزشهاي بیرونی باعث .هاي بیرونی با رفتاربوم شناختی رابطه اي عکس دارندکه ارزش
گروه ارزش را به 4مارتینزالنا فراگ و ایوا. شوندانجام رفتارهاي خصمانه با محیط زیست می

:یافتندمعناداريرابطه ارزشی عمومی ارائه داده و بین آنها و رفتار بوم شناختی عنوان ساختار
)جامعیت ، سخاوتمندي ، خیرخواهی): (کمال یابی(4ی سازيلخود متعا- 1
)داشته هاي مادي، قدرت ، دستاوردها:(5خود ارتقایی- 2
)، انگیزش ، لذت گراییريمختاخود : (6مستقل بودن-آزادي- 3
) سنت ، همرنگی ، امنیت ، همشکلی: (7سنت گرایی- 4

، از دید علم بازاریابی، نگاه دیگر به ارزش ها آن )2000(بر اساس کار گونزالس 
است که به ارتباط بین این متغیر و انواع سبک زندگی براي مشخص شدن بخش بازار، و 

. و پیگیري یک استراتژي پایدار، نگاه شودتسهیل دسترسی به آن از طریق ایجاد

1 - Elena Fraj
2 - Eva Martinez
3-Terminal Values
4 - Self-transcendence
5 -self-enhancement
6 -openness
7 -tradition
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تحقیقات پیشین
تعدادي از تحقیقات رابطه مثبت بین . آیدمیمروري بر ادبیات تحقیق نتایج جالبی به دست با 

ه این نتیجه را گرفت1مثال، دیانگ. دهدرا ارائه میبوم شناختیارزشها و سبک زندگی و رفتار 
- 1986دي یانگ، (و رابطه مثبتی با بازیافت کاغذ و شیشه دارد رکه سبک زندگی میانهاست

ها و سبک زندگی ارزشدارايو همکارانش ثابت کردند افراد2لیورسمشابه آن. )1985
هاي گروهی در بهبود وضعیت شرایط جامعه، مثال شرایط به فعالیت) مومنین(گرا سنتمذهبی و

به این نتیجه رسیدند که 4و شروم3کارتی). 1986لیورس و همکاران ، (ندمحیطی عالقمند
هایی مانند عزت نفس، خود شکوفایی و احترام به دیگران عوامل تعیین کننده در ارزش
ها به این نتیجه رسیدند که آنعالوه بر این،. ها هستندهاي مربوط به بازیافت زبالهفعالیت
به آن، مهمترین رفتارهاي نسبت تعصبداشتن طبیعت و عالقمندي به لذت ازهایی مانند ارزش

5شوارتز . )1993کارتی و شروم، (ها درمورد طبیعت بود بوم شناختی ممکن در تحقیق آن

ارزشهاي خود تعالی سازي و خود ارتقایی نحوه برخورد با محیط ازگروه2کند کهاستدالل می
یی که مربوط به عوامل هاخصوص آن دسته از ارزشبه. دهندزیست را تحت تاثیر قرار می

رابطه منفی بافعالیتهاي زیست محیطی داردبوده و) داراییهاقدرت،(دهنده خودارتقایی تشکیل
.)1992،1994تز، رشوا(

هاي زیست محیطی هاي شوارتز را با نگرشتالش کردند ارزش7و زلزنی6شوالتزبعدها
. اي منفی با نگرش بوم شناختی داردها نشان داد که قدرت رابطههاي آنیافته. ارتباط دهند

بر 10در مطالعه ساختاري9و اُالندر8نتایج مشابهی توسط توگرسن).1999شوارلتز و زلزنی ، (
این محققین به این نتیجه رسیدند که . ها و رفتار بوم شناختی حاصل شدروي ارتباط بین ارزش

و انطباق با ) هاي خود متعالیترکیب شده با ارزش(11اي قوي بین ارزش هاي عمومیرابطه
قرار آزمایش با این حال وقتی ارزش هاي مرتبط با بعد قدرت مورد . رفتارهاي مستمر وجود دارد

.)2002- 2003توگرسن و آالندر، (گرفت این ارتباط چندان معنادار نبود

1 -De Young
2-Lievers
3- Carty
4 -Shrume
5 -Schwartz
6 -Schultz
7 -Zelezny
8-Thøgersen
9 -O¨ lander
10 -panel study
11 -universal
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ر هاي جدیدي سازگاکه اخیرا مردم با عادتبیان کرده است1آلونسودر تحقیق دیگري

و به به محیط زیست اهمیت بیشتري می دهدکه هایی را در پیش گرفته اندسبکاند و شده
که مردم لذت بردن از طبیعت را هم چنین این محقق نشان داد. گذارندمیاحترام زیادي آن

توجه دارند تناسب اندامشانبه سالم و متعادل نگه داشتن تغذیۀ خود و دوست دارند و
.)1999آلونسو، (

پیرامون تقسیم بندي بازار براي 3و کریستوفر تیلور 2در پژوهش دیگري هم که نلسون باربر
کاالهاي بوم شناختی صورت دادند، به این نتیجه رسیدند که بازار قابل توجهی براي کاالهاي بوم 

همچنین آنها به تأثیر قابل توجه محیط زندگی بر گرایشات بوم . شناختی مردان وجود دارد
اختی مصرف کننده پی بردند که نشان دهنده توجه هر چه بیشتر و روز افزون مصرف شن

پژوهش در). 2010نلسون باربر و کریستور تیلور ، (کنندگان به مسائل زیست محیطی می باشد 
مدلی تکامل یافته از تمامی مطالعات قبلی ارائه شده توسط النا فراگ و ایوا مارتینز در سال حاضر، 

بداناست که متغیرهاي جمعیت شناختی را براي بررسی بیشتر و تکامل مدلشده تفادهاس2006
.اضافه کردیم

بررسی مدل تحقیق
ها میتوان یافت که گیري ارزشهاي مختلفی براي اندازهبا مروري بر ادبیات تحقیق روش

، که 4یست ارزشها ل. هاي نهایی و ابزاري راکیچ استوار بودندبیشتر این روشها بر مبناي ارزش
. که توسط محققان دانشگاه میشیگان ارائه شده است نیز نمونه اي از این بررسی بوده است

گروه مختلف از 10دسته بندي جدیدي از ارزشها که ) 1997(بعد از آن گرایزن واولسون 
ز با این حال  ما به جاي لیست ارزشها، دو نوع ا. کند ارائه داده اندارزشها دسته بندي می

این . به کار بستیم-به دلیل مفیدتر بودن در این پروژه–ارزشها و سبک زندگی اجتماعی را 
مقیاس متعلق به یک سیستم طبقه بندي روانشناختی پیش بینی رفتار مصرف کننده است و 

آیتم 33این مقیاس شامل ). پیوست1جدول(سطح باالیی از تجزیه تحلیل را فراهم میکند 
بر . کندگیري میرا اندازه) رفتار بیرونی(مرتبط با سبک هاي زندگی است که ارزشهاي

شناختی هاي جامعه، این متدولوژي وابسته به ویژگی)1986(اساس کار کاهل و همکارانش 
1-Alonso
2 -Nelson Barber
3 - Christopher Talore
4 . The List of  values6

 در  این پژوهش منظور از  افراد با سبک زندگی ریاضت کشانه و میانه  طیف مقابل سبک زندگی مد گرایانه در نظر گرفته
7.شده است
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هاي مربوط به آن نیاز به اصالح جهت سازگاري با فرهنگهاي جوامع مختلف است و آیتم
و دینی کشورمان با حفظ قالب اصلی سواالت اقدام دارد که با توجه به ویژگی هاي فرهنگی

.به بومی سازي آن گردید
: در ادامه مدل محقق ساخته و تعریف عملیاتی متغیرهاي اصلی و فرعی مدل ارائه میگردد

مدل مفهومی تحقیق-1نمودار 

:باشدمیبا توجه به مدل ارائه شده، فرضیات تحقیق به شرح زیر 

فرضیات تحقیق- 1جدول 
فرضیهنوع فرضیهردیف

افرادي که براي محیط زیست ارزش قائلند به طور کلی رفتار بوم شناختی باالتري اصلی1
.دهنداز خود نشان می

افرادي که داراي رژیم غذایی سالمتري هستند و به بهداشت فردي خود اصلی2
.ري دارندعالقمندند رفتار بوم شناختی باالت

افرداي با ارزشهاي خود شکوفایی قوي رفتار بوم شناختی قویتري از خود نشان اصلی3
.دهندمی

افرداي که ارزش کمتري براي احساس قدرت قائلند رفتار اکولوژیکی باالتري از اصلی4
.دهندخود نشان می

ژیکی باالتري از افرادي با سبک زندگی ریاضت کشانه و میانه رو رفتار اکولواصلی5
خود نشان میدهند

.

زنان به نسبت مردان رفتار دوستا نه تري با محیط زیست دارندجمعیت شناختی6

افرادي که داراي سطح تحصیالت باالتري هستند، رفتار دوستانه تري با محیط جمعیت شناختی7
.زیست دارند

.از خود بروز می دهندافراد جوانتر رفتار بوم شناختی بیشتريجمعیت شناختی8
.افراد با درآمدهاي باالتر رفتار بوم شناختی باالتري دارندجمعیت شناختی9

سبک 
زندگی

رفتار 
بوم 

شناختی

ارزشهاي 
زیست 
محیطی

گرایشات بوم 
شناختی

بهداشت غذایی

بهداشت شخصی

مدگرایی

گراییهیجان

رهبري

کاالییدانش 
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تعریف عملیاتی متغیرها
تعریف عملیاتی متغیرها- 2جدول

 ،% 5در سطح معناداري :یادداشتها دل .(باید به اندازه کافی کوچک باشد و به اندازه سایر نمونه ها بستگی دارد
،) 2000باریو و لوکیو GFI، IFI، NFI، NNFI وAGFI باشند و / 9باید بزرگتر از  RMSEA 8/0و 5/0باید بین 

).1995و بنتلر1999هابر و همکارانش،(باشد

تعریفنوع متغیرمتغیر
رفتار بوم 
شناختی 

مصرف کننده
اصلی 

)وابسته(

و بازیافت زیست محیطی رفتار بوم شناختی عبارتست ازشناسایی، انتخاب 
. کاالها وانجام فعالیتها و اقدامات خودجوش براي حفاظت از محیط زیست

.منظور از مصرف کننده نیز کلیه شهروندان شهر هاي قم و کرج است

اصلی سبک زندگی
)مستقل(

الگوهاي خرید و مصرف مصرف کنندگان، نوع زندگی از نظر رژیم غذایی، 
.ع برخورد با محیط زیست را شامل  میشودروش زندگی بهداشتی و نو

گرایشات بوم 
فرعیشناختی

گرایشات بوم شناختی فرد مربوط به عالقمندیهاي وي دربارة مسائل مربوط 
به محیط زیست می شود که مشخصاً بیانگر رفتار دوستانه با محیط زیست 

یست در واقع بیانگر گرایشات و عالیق فرد دربارة رفتار با محیط ز. نیست
است تا خود رفتار بوم شناختی

بهداشت 
فرعیغذایی

. باشدد در مورد تغذیه و مواد غذایی میبه میزان رعایت نکات بهداشتی فر
به نوع مواد غذایی، بهداشت آن، نحوة آماده مصرف این که تا چه حد

.کننده دقت میکندوارد دیگر مربوط به تغذیه ، مصرفشدن آن و م

بهداشت 
یفرعشخصی

به کلیه رفتارهاي بهداشت شخصی فرد و تعامل عملی مصرف کننده گفته 
مانند این که فرد زباله هاي خود را حتما در سطل زباله میریزد یا خیر . میشود

.و رفتارهایی از این دست
ارزشهاي 

محیطیزیست
اصلی 

)مستقل(
منظور از ارزش هاي زیست محیطی ، عقاید و گرایشات مرتبط با محیط 

..یست هستند که نوع رفتار ما با محیط زیست را تحت تأثیر قرار می دهندز

میزان تمایل فرد براي به روز بودن از نظر مصرف کاالهیی که مد روز فرعیمدگرایی
شناخته می شوند

شوند و آنهایی که افرادي که به وسیله روح ماجراجویی مشخص میفرعیگراییهیجان
داشته باشند1جدید و هیجان انگیزيهايدوست دارند فعالیت

فرعیرهبري
میزان عالقمندي افراد را براي رهبري سایرین و عالقمندي آنها به قدرت را 

افراد داراي این روحیه  خُبره و فعال هستند که معموالً . بیان می کند
.سرپرستی و کنترل دیگران را بر عهده می گیرند

ه به برقراي رابطه و دانستن علم مکانیکی کاالها هستند در افرادي که عالقفرعیدانش کاالیی
.این طبقه قرار میگیرند
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جامعه و نمونه آماري تحقیق
قم هستند و هاي کرج وشهرشهروندان ساکنجامعه آماري تحقیق حاظر شامل کلیه 
کنند مصرف کننده کاالهاي مختلف هستند همه چون همه افرادي که در جامعه زندگی می

دلیل انتخاب این دو شهر ، .ماري به حساب می آیندآجزو جامعهندان این دو شهرشهرو
ترکیب مهاجرنشین این دو شهر و وجود خرده . ترکیب جمعیتی مهاجر نشین آنها می باشد

.فرهنگهاي مختلف در آن، باعث جذابیت مطالعه در آن به عنوان جامعه آماري میباشد
ي در دو خوشه شهروندان قم و شهروندان کرج تقسیم، و در این تحقیق ابتدا جامعه آمار

به دلیل نامحدود .پرداخته شدهانمونهانتخابها به صورت تصافی ساده بهسپس از این خوشه
نفر را به عنوان نمونه در نظر 385بودن جامعه آماري و با توجه به رابطه کروکان باید حداقل 

. پرسشنامه سالم بازگردانده شد394زیع گردید که پرسشنامه تو540بدین منظور . میگرفتیم
.می باشد3ترکیب جمعیت شناختی نمونه آماري به شرح جدول 

طبقه بندي متغیرهاي جمعیت شناختی- 3جدول 
مجموعطبقه بندي متغیرها و درصد آنهامتغیرردیف

%100=393%44,3= 174زن %55,7=  219مردجنس1

20کمتر از سن2
48=12,2%

تا 20بین 
29

166=42%

تا 30بین 
39

84=21,4

تا 40بین 
49

56=14,2%

بیش از 
50

39=9,9%
393=100%

سطح 3
تحصیالت

زیر دیپلم
50=12,7%

دیپلم و فوق 
دیپلم

161=41%

لیسانس
141 =35,9%

فوق لیسانس 
وباالتر

41=10,4%
393=100%

4
سطح 
درآمد 

خاتوادگی
)تومان(

600کمتر از 
رهزا

50=12,7%

2/1هزار 600
میلیون

188=47,8%

8/1تا 2/1
میلیون

118=30%

8/1بیش از 
میلیون

37=9,4%
393=100%

، هدف اصلی این تحقیق زمانی به دست خواهد آمد همان طور که در باال بحث کردیم
هاي مختلف رفتارو روش) ارزشها و سبک زندگی(که رابطه بین دو متغیر روانشناختی 

تاییدي، _بدین منظور از طریق تحلیل اکتشافی و تحلیل عاملی . شناختی مشخص شودبوم
.نوعی تجزیه تحلیل کیفی صورت گرفت 
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تجزیه تحلیل اعتبارسنجی زمینه
چهار مساله هم ارز، البته با چند ) 1987(در این مطالعه با استفاده از روش بهاال و لین 

آزمون که قبل از توزیع پرسشنامه نهایی به همراه یک پیشاین فرایند. تغییر، بررسی گردید
گیري آن ساختار اولیه و ابزار اندازهVALSبنابراین، در مطالعه ما. صورت گرفت؛ انجام شد

اي لیکرت استفاده براي اندازه گیري داده ها نیز از مقیاس پنج گزینه. خودرا حفظ کردند
.گردید

VALSاعتبارسنجی- 4جدول 

تفاسیرآیتمهابارکنش عاملسازگاري داخلییبضرا

85/0
8/0

45/0

آلفاي کرونباخ
پایایی ترکیبی

واریانس استخراج 
شده

63/0*VALS5

)FASHON(مدگراها 
68/0*VALS12

53/0*VALS15

69/0*VALS18

67/0*VALS24

84/0
79/0
43/0

آلفاي کرونباخ
پایایی ترکیبی

ستخراج واریانس ا
شده

69/0*VALS9

روحیه ماجراجویی
)AVENT(

69/*VALS16

68/*VALS26

76/*VALS29

78/*VALS30

76/0
67/0
5/0

آلفاي کرونباخ
پایایی ترکیبی

واریانس استخراج شده

82/0*VALS7روحیه رهبري
)LEADER( 72/0*VALS20

71/0
63/0
46/0

آلفاي کرونباخ
یایی ترکیبیپا

واریانس استخراج شده

69/0*VALS17 دانش مهندسی و
ارتباطات

)KNOLEDGE( 79/0*VALS28

= df=71    ρ=0/000    GFI=/95  IFI=/95
NFI=1

AGFI=/92                   RMSEA=/06             NNFI=0/94
مناسب بودن

اعتبارواگرا                                  بله         
اعتبار محتوابله

بله                                       اعتبار قانونی                                 
اعتبار همگرابله
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اعتبارسنجی مقیاس سبک زندگی- 5جدول 

تفاسیرآیتمهابارکنش عاملسازگاري داخلیضرایب

82/0
76/0
44/0

آلفاي کرونباخ
پایایی ترکیبی

واریانس استخراج شده

*6/0EST-2

الگوي بوم شناختی
(ECOEV)

*69/0EST-3

*73/0EST-5

*78/0EST-6

76/0
71/0
33/0

آلفاي کرونباخ
پایایی ترکیبی

واریانس استخراج شده

*70/0EST-7

غذاییسالمت
(ALISANA)

رژیم غذایی مناسب

*68/0EST-
10

*66/0EST-
12

*73/0EST-
14

*70/0EST-
15

71/0
66/0
32/0

آلفاي کرونباخ
پایایی ترکیبی

واریانس استخراج شده

*60/0EST-
روش زندگی 16

بهداشتی
(SALUDEV)

*63/0EST-
17

*68/0EST-
18

*64/0EST-
19

= 261:01 df = 62     p = 0:000;   GFI = 0:94     CFI=
0:91; IFI=0:91;      NFI = 0/ 90;      NNFI=0/90;

AGFI = 0/91;       RMSEA = 0/08

تناسب

اعتبار محتوابله                     اعتبارواگرا                                بله
اعتبار همگرابلهاعتبار قانونیبله      

- 3هیجانگرایی - 2مدگرایی - 1چهار مقیاس را که مربوط به VALSمدل4در جدول 
افرادي که عالقه به برقراي رابطه و دانستن علم مکانیکی کاالها - 4روحیه رهبري هستند و 

دادهنشانرازندگیسبکمقیاسدهندهتشکیلعوامل5جدول. شود، ارائه می دهدهستند می
سبکوغذاییعادتدرشناختی،بومچندگانهساختارهايدرمقولهسهمورد،دراین.است

رفتارهایی را که در این تحقیق به 6در نهایت جدول .استدادهنشاناسترسبدونزندگی
ضرایب.دهدهستند را نشان می) شناختیرفتار بوم (عنوان رفتارهاي دوستدار محیط زیست 

داراي 5/0باالترازعاملیبارکنشدارايکههاییآیتمهمهکهدهنده این هستندنشانآماري
بودساختاريمدلیایجادبعديگام). 2000لوکیووباریودل(باالیی است داخلیسازگاري

همبهآنهادر درونمتغیرهاقراريبربرايراآمده بوددستبهباالدرکهعاملی8آندرکه



79)بوم شناختی(ارزشهاي زیست محیطی وسبک زندگی عوامل تعیین کننده رفتار 
وزندگیهايسبکوارزشهابینکهايهر رابطهتادهدمیاجازهتحلیلاین. ساختیممرتبط

.استشدهارائه2نموداردرنتیجه.شودمشخصاستشناختیبومرفتارهاي

اعتبار سنجی رفتار هاي بوم شناختی- 6جدول 
تفاسیرآیتمهااملبارکنش عسازگاري داخلیضرایب

72/0
78/0
46/0

آلفاي کرونباخ
پایایی ترکیبی

واریانس استخراج شده

*74/0
*72/0
*76/0

EB-1

EB_4

EB_6

رفتاربوم شناختی
(EB)

= 67:20  df = 24   p= 0:000 ; GFI= 0:97; CFI=0:97; IFI =
0:97    ; NFI= 0:96;     NNFI = 0:96; AGFI = 0:95;

RMSEA = 0:06
مناسب بودن

بله                   بله             اعتبارواگرا
اعتبار محتوا

بله                      بله           اعتبار قانونی
اعتبار همگرا

تجزیه تحلیل معادالت ساختاي
مدگرایی، هیجان : (قل مدل عبارتند ازابعاد بدست آمده از مرحله اعتبار سنجی متغیرهاي مست

گرایی، روحیه رهبري، دانش کاالیی، الگو زندگی بوم شناختی، بهداشت غذایی، بهداشت 
,FASHION, AVENT, LEADER, KNOWLEDGE; ECOEV, ALISANA))شخصی

SALUDEV) . این مدل همه . مدل ساختاري با جزئیات کامل نشان داده شده است2در نمودار
. دهدا و سبکهاي زندگی به دست آمده از مقیاسهاي مذکور را تحت پوشش قرار میارزشه

دهد، اما این پژوهش به دنبال بررسی اگرچه این مدل تمام روابط علی را به صورت کلی نشان می
) M2حالت (و هم جداگانه ) M1حالت (میزان ارتباط بین متغیرها هم به صورت یکپارچه 

عوامل مقیاس M2در این مورد مطالعه، درحالت ). 2002؛ لوزانو 1987بنتلر و چو،. (باشدمی
VALSشناختی در ارتباط بوده و در مدل و رفتار بومM3هاي زندگی و عوامل مقیاس سبک

. شناختی باهم مرتبط هستندرفتار بوم
ا در به منظور ایجاد امکان شناسایی مشکالت مدل ساختاري، مانند حضور برخی از متغیره

متغیر موجود در آن 4و5، 8دو یا چند ساختار، اعتبار اندازه مدلهاي شکل گرفته را به ترتیب از 
بدین منظور، تحلیل عاملی تاییدي هر سه مدل براساس پیشنهاد . بررسی و مورد تایید قرار گرفت
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ایی با بررسی لزوم حذف هر پارامتري که با حذف آن مدل پای) 1993(جورسکو و سور بوم 
. بیشتري به دست می آورد؛ انجام شد

EB-4 EB-6EB-1

ابتدا معناداري ضریب رگرسیون عاملی براي هر شاخص و متغیرهاي تحت پوشش مربوط 
استینکمپ و وان ) (; ρt = 2:58=01/0(استیودنت به هر عامل از طریق سنجش آماري تی

سپس معناداري بارکنش استاندارد هر عامل بررسی . مورد بررسی قرار گرفت) 1991تریپ، 
λ)شد تا  و نهایتا ، سهم هر آیتم براي تبیین معناداري آن در ). 1987هیلد برانت (باشد (0:05<

، اگر هر کدام از این شرایط محقق )2000بلیسا ) ( <3/0حداقل (ساختار بررسی گردید 
نتایج بارکنش استاندارد شده متغیرها، 7جدول .شد، شاخص مربوطه حذف میگردیدنمی

اگر اینها بتواند در هر سه . دهدمعناداري آنها و سهم هر یک در تشریح آن متغیر را نشان می
، و ) t>2:58(هر عامل سهیم % 50هاي متغیرها در بیش ازمدل دیده شود، یعنی همه بارکنش

باهم تفاوتی M3وM1 ،M2این صورت مدلهاي باشد، در≤%30و % 1سطح معناداري 
. نخواهند داشت
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تحلیهاي تاییدي مدلها–7جدول

M3
tλ

M2
tλ

M1
tλساخت متغیرها

0.738        20.38      0.545
0.764        24.36      0.584
0.559        13.75      0.313
0.832        25.76      0.692
0.757       20.73       0.574

0.737     20.34       0.544
0.765      24.40      0.585
0.560     13.78      0.314
0.832      25.70      0.692
0.757      20.70      0.573

مدگرایی
)FASHION(

VALS5
VALS12
VALS16
VALS19
VALS26

0.625       14.71       0.391
0.628       13.54       0.394
0.643       16.02       0.413
0.842        24.33      0.709
0.820        22.17      0.672

0.627      14.78      0.393
0.633      13.68      0.401
0.641      16.08 0.411
0.841      24.55      0.708
0.818      22.18      0.668

روحیه 
ماجراجویی

AVENT)(
VALS9

VALS17
VALS28
VALS31
VALS32

0.839        15.7       0.706
0.729        14.01     0.532

0.845      15.86      0.713
0.726      14.02      0.527

روحیه 
رهبري

LEADER)(
VALS7

VALS20

0.660        12.01      0.435
0.827         14.19     0.684

0.635      12.02      0.404
0.859      14.56      0.738

دانش
KNOWLEDGE

)(
VALS17
VALS30

0.618       15.01       0.382
0.658       15.94       0.434
0.818       23.57       0.669
0.810       23.27       0.657

0.626      15.24      0.392
0.656      15.89      0.430
0.816      23.66      0.665
0.810      23.62      0.656

الگوهاي 
شناختیبوم

ECOEV)(
EST_2
EST_3
EST_5
EST_6

0.639       17.65       0.408
0.572       14.20       0.328
0.587       14.21       0.345
0.689       19.19       0.475
0.629       17.34       0.396

0.637     17.63       0.405
0.578     14.50       0.334
0.584     14.20       0.341
0.690     19.34       0.476
0.628     17.18       0.394

ذاییغتبهداش
ALISANA

EST_7
EST_10
EST_12
EST_14
EST_15

0.627       14.57       0.393
0.585       14.49       0.342
0.668       16.67       0.447
0.573       12.56       0.328

0.634     14.73       0.402
0.589     14.72       0.347
0.657     16.23       0.432
0.571     12.54       0.326

بهداشتیزندگی
SALUDEV)(

EST_16
EST_17
EST_18
EST_19

0.744         18.67     0.551
0.776         19.13     0.602
0.709         17.32     0.503

0.743         9.48       0.550
0.734         9.28       0.539
0.749         9.81       0.561

0.745      18.78      0.564
0.770     19.50       0.593
0.715     18.01       0.511

رفتار بوم 
EBشناختی
EB1

EB_4
EB_6
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شامل آن t=t-valueواریانس تشریحی،= استانداردهاي ایجاد شده، =λ: یادداشتها
)سهیم نشدند(متغیرهایی که در تحلیلها مورد استفاده قرار نگرفتند 

براي تناسب شاخص . نشان داده شده است8تحلیل برازش تناسب مدل در جدول 
شاخص مفید به صرفه بودن . ، بهترین نتایج رادر بین مدلهاي دیگر داراستM2ستقل، مدلم

تر از ، شاخصها اندکی پایینM3از سوي دیگر در مدل . نیز از همه بهتر استM2در مدل 
و M1،NFIاگرچه در شاخصهاي . هستند، اما در بازه معتبر قرار دارندM2مقدار آنها در مدل

AGFIدر باالترین حد است، نباید فراموش کرد که این آمار ز حدود و ارزشتر اپایین
به وسیله اندازه نمونه و میزان پارامترهاي مورد شمول آن در باالترین حدکیفیت خود قرار 

).2000، دل بریو ، 1999هایر و همکاران (دارد 
به،برازندگیمختلفشاخصهاياساسبرمدلسهتحلیلبعدازنتایج،اینبهباتوجه

بیندرموجودروابطزیراتر هستند،مناسبM3وM2مدلهايکهرسیدیمنتیجهاین
موردجداگانهطوربهاگرشناختیرفتاربومو،lifestyleوVALSمقیاسهايدرشاخصها

رد بررسی به صورت کلی و یکپارچه مکنند تا زمانیکهبروز پیدا میبهترقرارگیرندبررسی
تمرکز گردید M3وM2مدلهايبرارتباطاتساختار متناظرایجادبرايبنابراین.قرار گیرند

وM2مدلهايپایاییتحلیلمورددر. گرفتقرارتحلیلموردجداگانهطوربهآنهانتایجو
M3،نشان دادندرا% 70برابریابیشترکیبیپایاییضریبمکنونمتغیرهايهمه.

% 50ازبیشترواریانسیدرايرهبريشاخصفقطشده،استخراجواریانستحلیلمورددر
گاههیچ. کردندمنعکسرا%33حتیو%40حدوددرواریانسیمتغیرها،سایرآنبرخالفبود،

درراکافیومناسبدرصد) کنگرنیک،پارالل،کروباخآلفاهاي(کاملطوربهپایاییمقادیر
مناسبهاياندازهشاخصهاکهداشتبیانمیتوانیمکلدراینبنابر. اندندادهنشانساختارهاهمه

همگرا،وواگراپایاییموردایننهایت، دردر. دادندنشانترکیبیپایاییضریببرايو پایایی
تناسبخوبیبههادادهبانسبتاM3وM2مدلهايدرهااندازهکهاستواضح. بودندعالیبسیار
بهمربوطمدلهايدرآندرمکنونمتغیرهايازهرکدامبرايآنهادرموجودمتغیرهايوداشته
مختلفوسبکهايارزشهاازطریقM2ساختاريمدلدربنابراین.هستندپایاوکاملخود

هیجانی،روحیهمدگرایی،(،)FASHION, AVENT, LEADER, KNOWLEDGE(زندگی
مدلدر.پرداختیمبوم شناسانهرفتارهايتشریحبه) کاالهابهمربوطدانشورهبريروحیه

,ECOEV ALISANA(شدهبیانزندگیسبکسهطریقازاین رفتارتشریحما بهM3ساختاري

SALUDEV()پرداختیم) بهداشتیزندگیوروشغذاییبهداشترفتار،شناختانهبومالگوهاي.
همه متغیرهاي مکنون مشتمل در . دهدشان میرانM2نتایج ارزیابی شده از مدل 8جدول 



83)بوم شناختی(ارزشهاي زیست محیطی وسبک زندگی عوامل تعیین کننده رفتار 
اگر چه به جز پارامتري که روحیه ).است1به جز براي واریانس آنها که (آن معنادار هستند 

ماجراجویی و خود شکوفایی رانشان میدهد بقیه پارامترها ي ارتباطات ساختاري معنادار 
دسته افرادي که دوست دارد نیستند، واین نشان دهنده این است که این افراد یعنی آن 

این متغیر به آن اندازه مثبت و . (AVENT)چالشهاي جدیدي را در زندگی تجربه میکنند
بوم شناختی را تشریح معنادار است که ثابت میکند، متغیري است که به بهترین نحو رفتار

واریانس % 10به هر صورت در این مدل ما میتوانیم ببینیم که متغیرهاي مستقل تقریبا.میکند
به همین دلیل، ما باید براي بهبود این .(استخراج شده رفتار بوم شناختی را نشان میدهد 

مقدار با شرح دوباره مدل اولیه در  مورد دیگر که در آن ارتباطات بی معنی به حدود صفر 
به بهبود پارامترها اما در این مورد، تناسب رو). 1988اندرسون و گربینگ، (برسدتالش کنیم 

ها براي مدل کامل و توانی بیان کرد که دادهي همراه با محدودیت هاي پیشنهادي آن ، می
چون تحلیلهاي تاییدي هیچ آیتمی را حذف نکردند، ما تصمیم گرفتیم مدل . بی عیب هستند

شده پارامترهاي استاندارد 9، جدول M2همانند مدل ساختاري . اولیه رابه کار بگیریم
.دهدرا نیز نشان میM3مدل

خالصه برازش تناسب مدلها- 8جدول 

سازگاري )بودن به صرفه(سازگاري 
مدلهاسازگاري مطلقبهبود یابنده

/g.l. (Between 1-5)
PNFI (maximum)

IFI (> 0.90)
CFI (> 0.90

NNFI (>
0.90)

AGFI (>
0.90)

(کوچکترین)

GFI( 1محصور در )

RMSEA( /08تا/05بین )

سطوح 
بهینه

=g:l: ¼ 2:50
PNFI = 0:7

IFI = 0:913
CFI =0:912

NNFI = 0:900
AGFI = 0:885

873:9; g:l=349 p= 0:00
GFI = 0:91

RMSEA = 0:05M1

=g:l:= 2:84
PNFI = 0:7

IFI = 0:947
CFI = 0:947

NNFI= 0:932
AGFI = 0:921

267:1; g:l:= 94 p=0:00
GFI = 0:95

RMSEA = 0:06M2

=g:l: = 3:57
PNFI= 0:72

IFI= 0:921
CFI = 0:921

NNFI = 0:901
AGFI = 0:911

GFI = 0:94
RMSEA= 0:07M3

قل و رفتار بوم شناختی است در روش ضرایبی که مربوط به ارتباط موثر بین متغیرهاي مست
و زندگی متعادل خارج از استرس (ALISANA)زندگی همراه با رژیم غذایی پرهیزي 

(SALUDEV)گذشته از این رابطه موثر بین متغیر منعکس کننده سبک زندگی با .معنادار نیستند
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برازش تناسب، چون درباره. هاي اکولوژیکی و رفتار بوم شناختی معنادار و مثبت استفعالیت
ي مناسب هستند، ما بار دیگر میتوانیم بیان کنیم که تناسب داده ها با مدل پارامترها درون بازه

M3و M2نهایتا، قبل از تفسیر نتایج ، این را باید در نظر گرفت که مدلهاي . مطلوب است

تحلیل شده بودند، در این بعد، چون شاخصهاي برازش تناسب که قبال. نمیتوانند بهبود یابند
مقادیر بسیارخوبی را نشان دادند و تحلیلهاي معادله ساختاري مجددا همگی به طور حقیقی نتایج 
.تحلیلهاي تاییدي را تکرار کردند ما به این نتیجه رسیدیم که اینها مدلهاي نهایی و قطعی ما هستند

برازش تناسب مدلهاي پارامترهاي استاندارد شده، واریانس هاي تشریح شده و- 9جدول 
)M2وM1(ساختاري

مدلها)(βضرایب مشترك استاندارد شده 

0/09

-0.37
M2

)FASHION(مدگرایی 
0.32 *

-0.07

0.01
= 267, df = 94, p < 0:001;

CFI = 0:947, GFI = 0:946,
AGFI = 0:921,

SRMR = 0:043, RMSEA ¼ 0:057

)(AVENTروحیه ماجراجویی
)(LEADERروحیه رهبري

دانش 
)(KNOWLEDGEکاربردي

M2برازش تناسب

0/47M3

: یادداشت
سطح 

معناداري 
5%

)(ECOEVالگوهاي بوم شناختی* 0.62
ALISANA)(بهداشت غذایی0.06-

0.18
روش زندگی 

)(SALUDEVبهداشتی
=299, df = 84, p < 0:001;

CFI = 0:921,GFI= 0:938,
AGFI =0:911,

SRMR = 0:049, RMSEA = 0:067

M3برازش تناسب

بررسی فرضیات
، تمام روابط دخیل مستقیم وداراي نیرومندي متفاوت و معنادار M3و M2باتوجه به مدل

مدگرایی،(شناختی از سایر متغیرهاي مستقل اما ارتباط متغیر هیجانگرایی بارفتارهاي بوم. بودند
تمرکز بر روابط مثبت و معنی دار متغیري که . داراي ارتباط قوي تري است)هبري و دانشر

هیجانگراها (مربوط به احساس خودشکوفایی در افرادي که با چالشهاي جدید روبرو میشوند 
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کند که رفتار بوم شناختی با گرایش تعهد واقعی تشریح ثابت می% 32، ضریب )AVENTمتغیر 

است که به وسیله آن افرادي که احساس خودشکوفایی می کنند نمایان کننده نیرومندي 
که بیان میدارد آن دسته از افرادي که به دنبال مراتب باالیی از 3در این رابطه، فرضیه .میشود

.دهند ثابت می شوداحساس خود شکوفایی هستند رفتار بوم شناختی باالتري از خود نشان می
) LEADER(عنی افرادي که  قادر به مدیریت سایر افراد هستند ارتباط بین متغیر رهبري ی

،که ادعا میکند 4بنابراین فرضیه. و رفتار بوم شناختی ضعیف، منفی و غیر معنادار است
دهند ممکن است رفتار بوم افرادي با تمایل به احساس قدرت تمایل کمتري نشان می

.شوندشناختی باالتري ازخود نشان دهند، تایید نمی
اول، درباره ارتباطات دخیل در مدل : نتایج زیر را می توان بیان داشتM3از تحلیل مدل

M2متغیرهاي مستقل، که . ما روابط مستقیم با میزان معناداري و موثر بودن متفاوتی داشتیم
را )SALUDEV(و سبک زندگی بهداشتی )ALISANA(وجوه مربوط به رژیم غذایی مناسب 

ثیر ضعیفی بر رفتار بوم شناختی مصرف کننده دارند و رژیم غذایی حتی تاثیر فراهم میکنند، تا
این بدین معنی است که افرادي که سبک زندگی بهداشتی سالم داشته و در مورد . منفی دارد

در این مورد نتایج میتوانند . رژیم غذایی خود نگرانند، محیط زیست کمتر برایشان اهمیت دارد
یعنی آن  دسته از افرادي که در باره سالمتی خود و : ال متفاوت باشندکام2در مورد فرضیه 

.رد می شود2پس فرضیه . بدنشان نگرانند رفتار بوم شناختی باالتري از خود نشان میدهند
با ضریب . دوم ارتباط قوي بین متغیر الگوي بوم شناختی و رفتار بوم شناختی وجود دارد

ست که افرادي که درگیر و نگران درباره محیط زیست هستند این بدین معنی ا%. 62معناداري 
به عنوان نتیجه . دهندهمان طور که ما انتظار داشتیم رفتار بوم شناختی باالتري از خودنشان می

که بیان میکند افرادي که داراي وجوه ارزشهاي بوم شناختی هستند رفتار بوم شناختی 1فرضیه 
می توان M2همچنین از نتایج به دست آمده از مدل . اثبات رسیدباالتري از خود نشان میدهند به

با ) رو وریاضت کشانهیعنی خالف زندگی میانه(نتیجه گرفت که ارتباط معناداري  بین مدگرایی 
گیریم افرادي که داراي سبک زندگی پس نتیجه می. کننده وجود داردشناختی مصرفرفتار بوم

در . د اهمیت می دهند رفتار دوستانه تري با محیط زیست هستندرویی هستند و کمتر به ممیانه
.هم مورد تایید قرار می گیرد5نتیجه فرضیه 

شناختیجمعیتفرضیات مربوط به متغیرهاي
ومستقلtآزمونهايازتحقیقمتغیرهايدرشناختیجمعیتمتغیرهاينقشبررسیبراي

: شودمیتشریحزیرجداولقالبدرآزمونهاناینتایج. شداستفاده)ANOVA(تحلیل واریانس 
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بر رفتار بوم شناختی با توجه به نتایج ) مرد و زن ( براي تاثیر جنسیت 8در مورد فرضیه 
فرضیه تاثیر جنسیت بر بنابراین. است0,05بااليآمدهدستبهمعناداريسطح10جدول 

.رفتار بوم شناختی رد می شود

یشناختبومرفتاردر تیجنسریمتغبررسی نقش يبرامستقلtآزمونجینتا-10جدول 
جنسیت

جنسیت تعداد میانگین انحراف معیار )Sig(سطح معناداري

رفتار بوم شناختی
مرد 219 3.4087 .85045

0.766
زن 174 3.4339 .81705

دارند نتایج که در آن فرض کردیم افراد جوانتر رفتار بوم شناختی باالتري 6براي فرضیه 
فرضیه 05/0بیانگر این مطلب است که با توجه به باالتر بودن عدد معناداري از 11جدول 

.مورد نظر مورد تایید نیست

یشناختبومرفتارسن در ریمتغبررسی نقش يبراANOVAآزمونجینتا- 11جدول 
رفتار بوم شناختی و سن

سن تعداد میانگین انحراف معیار )Sig(يسطح معنادار
Total 393 3.4198 .83487 0.228

مبنی بر اینکه 7نیز فرضیه 12در جدول 0,0412همچنین با توجه به سطح معناداري 
.سطح تحصیالت بر رفتار بوم شناختی مصرف کننده تاثیر میگذارد مورد تایید است

شناختیبوماررفتیرسطح تحصیالتمتغیرنقشبررسیبرايANOVAآزموننتایج- 12جدول 
رفتار بوم شناختی و تحصیالت

تحصیالت تعداد میانگین انحراف معیار )Sig(سطح معناداري
Total 393 3.4198 .83487 0.0412

تاثیر سطح درآمد خانوادگی فرد بر 13با توجه به جدول 9و در نهایت در مورد فرضیه 
فرضیه مورد تایید است و افرادي با 05/0رفتار بوم شناختی به دلیل سطح معناداري کمتر از 
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درآمد باالتر رفتار بوم شناختی باالتري از خود نشان می دهند

یشناختبومرفتاردر یخانوادگدرآمدریمتغبررسی نقش يبراANOVAآزمونجینتا-13جدول 
رفتار بوم شناختی و درآمد

درآمد تعداد میانگین انحراف معیار )Sig(سطح معناداري
Total 393 3.4198 0.512 0.038

نتیجه گیري
هاي چندوجهی آن همیشه سخت و پیچیده مطالعه رفتار مصرف کننده به دلیل ویژگی

. گرددوقتی عوامل روانشناختی و فرهنگی را نیز به آن اضافه کنیم این کار دشوارتر می. است
ناختیِ سن، سطح درآمد در این پژوهش با در نظر گرفتن این عوامل و متغیرهاي جمعیت ش

کننده خانوادگی، تحصیالت و جنس به بررسی عوامل تشکیل دهنده رفتار بوم شناختی مصرف
ویژگی هاي افرادي بود که براي محیط زیست از ابتدا شناساییهدف این مقاله.پرداخته شد

. ندکارزش قائلند و تعیین رفتارهایی از سوي آنان بود که به حفظ محیط زیست کمک می
توان دریافت روحیه هیجان طلبی، الگوي نتایج بدست آمده از تحقیق میبا بررسی

رو بهترین شاخص هایی است که افراد دوستدار محیط زندگی زیستی و سبک زندگی میانه
این افراد کسانی هستند که همیشه براي بهبود خویش تالش . زیست را مشخص میکند

همچنین آنها . گیرند که چالش جدیدي برایشان ایجاد کندکنند و رفتارهایی در پیش میمی
هاي زیست داشتن آگاهی"با در پیش گرفتن سبک زندگی بوم شناختی که عبارت است از

محیطی، انتخاب و مصرف و بازیافت کاالهاي قابل بازیافت، و شرکت در رویدادهایی که 
ین افرادي که به مد روز بودن عالوه بر ا.شناخته می شوند،"درباره محیط زیست می باشد

نسبت به مصرف خود اهمیت داده و تن به زندگی ریاضت کشانه و میانه رو نمی دهند
کاالهایی که به محیط زیست آسیب کمتري میزند بی اعتنا هستند و بالعکس هرقدر شخص 
اهمیت بیشتري براي مدروز بودن کاالهاي مصرفی خود میدهد رفتار بدتري با محیط زیست 

. رسندتمامی این نتایج منطقی به نظر می. دهداز خود نشان می
به عنوان . این نتایج با نتایجی که در تحقیقات پیشین به دست آمده است مطابقت دارد

مثال، همانند تحقیقات دیانگ که رابطه مثبت بین سبک زندگی میانه رو با بازیافت کاغذ و 
رادي با سبک زندگی میانه رو رفتارهایی مانند دهد، در این تحقیق نیز افشیشه نشان می

عالقمندي به استفاده از کاالهایی با بسته بندي قابل بازیافت از خود ارائه میدهند که نشان از 
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.مطابقت نتایج با تحقیقات پیشین دارد
توان دریافت ، مهمترین رفتارهایی که مصرف از نتایج تحلیل هاي اکتشافی نیز می

خرید کاالهایی که -1: دهند به ترتیب عبارتند ازر محیط زیست انجام میکنندگان دوستدا
استفاده از کاالهایی که بسته بندي آنها از مواد تجزیه -2.آلودگی کمتري ایجاد می کنند

تغییر نوع کاالهاي مصرفی براي اینکه - 3پذیر در محیط زیست بوده و قابل بازیافت باشند 
.آلودگی کمتري ایجاد کنند

رفت افرادي که داراي سطح درباره متغیرهاي جمعیت شناختی نیز همانطور که انتظار می
تحصیالت باالتري هستند نسبت به مسائل زیست محیطی آگاهی هاي بیشتري داشته و رفتار 

همچنین افرادي که داراي درآمد باالتري هستند در مورد خرید . دوستانه تري نیز با آن دارند
خود و هم بسته بندي آن زیان کمتري به محیط زیست آسیب کمتري بزند و کاالیی که هم 

از نتایج این تحقیق به خوبی میتوان در بخش بندي . ترندآلودگی کمتري ایجاد کند حساس
هایی که به محیط زیست آسیب بازار براي کاالهاي سبز و کاالهایی که داراي بسته بندي

به عنوان مثال میتوان نتیجه . کنند استفاده کردکمتري زده و آلودگی کمتري ایجاد می
گرفت افرادي که داراي سطح تحصیالت باالتر و میزان درآمد باالتري هستند، بازار هدف 

. بسیار مناسبتري براي عرضه کاالهاي مذکور هستند
همانطور که بیان گردید نتایج به دست آمده از این تحقیق مورد استفاده مدیران بازاریابی 

. افرادي است که درگیر موارد اجرایی مربوط به بازار و مصرف کنندگان هستند می باشدو
با استفاده از نتایج حاصل از این تحقیق افراد مذکور در واقع براي ذینفع شدن از مزایاي بازار 

:در حال رشد دوستداران محیط زیست باید موارد زیر را در سازمان خود لحاظ نمایند
رساند د را به سیاستها و فعالیتهایی که به محیط زیست آسیب نمیسازمانهاي خو- 1

.پایبند کنند
اطالع رسانی هاي صوورت گرفته از طریق روابط عمومی و تبلیغات شرکت به - 2

.شدت طرفدار محیط زیست و مسئولیتهاي اجتماعی باشد
مزایاي به طور واضح .. از طرق مختلفی مانند بسته بندیها، برچسب زنی، تبلیغات و - 3

.زیست محیطی کاالي خود را معرفی کنند
سازمانها و شرکتهاي تجاري، تعهد خود به محیط زیست را از طریق عضویت در - 4

انجمن ها، سازمانهاي مردم نهاد و سایر سیستمهاي مدیریت محیط زیست و سایر گروههاي 
ستدارن محیط چنین عملی پیامهاي روشنی به دو. فشار دخیل در امر محیط زیست نشان دهند

زیست در مورد صدق رفتار سازمان در حفاظت از آن میرساند و جایگاه ویژه اي براي برند 
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. سازمان ایجاد میکند

محدودیتهاي تحقیق و پیشنهادات
شهرهاي قم . جامعه آماري مورد بررسی در این تحقیق شهروندان شهرهاي قم و کرج بودند

می باشند، اما به ) کشور ایران(زیادي نماینده کل جامعه و کرج به دلیل مهاجرنشین بودن، تا حد
دلیل تاثیر قابل توجه ویژگی هاي جامعه شناختی و فرهنگی بر رفتارهاي زیست محیطی و وجود 
قومیتها و خرده فرهنگهاي مختلف در کشور، نمیتوان با اطمینان قابل توجهی این نتایج را به کل 

نمونه گیري بعدي از چند شهر کشور انتخاب شود که هر کدام شود پیشنهاد می. کشور تعمیم داد
مثال شهر تبریز براي آذري زبانها، سنندج براي کردها، خرم . نماینده آن قومیتها به شمار میروند

همچنین مقایسه رفتارها در بین این خرده فرهنگها میتواند نتایج جالبی به دست ... آباد براي لرها و 
د می شود نتایج این پژوهش با نتایج بدست آمده در کشورهاي مختلف همچنین پیشنها. دهد

.مورد مقایسه و بررسی قرار گیرد
از دیگر محدودیتهاي این تحقیق، تعداد رفتارهایی است که به عنوان رفتار بوم شناختی 

رفتارهایی مانند استفاده از وسایل نقلیه عمومی جهت سفرهاي . استقرار گرفتهمورد بررسی
ون شهري و بین شهري، رسیدگی منظم به خودروي شخصی و استفاده از سوختهاي پاك در

شناختی توانند از رفتارهایی براي سنجش رفتار بومدر خودروها بخاطر ایجاد آلودگی کمتر می
پیشنهاد می شود این . پیشنهاد گردد که این محدودیت ناشی از محدودیتهاي مدل است

.انجام پذیرد) AIOمانند مدل(یز پژوهش با مدل هاي دیگري ن
همچنین سایر متغیرهاي جمعیت شناختی و روانشناختی نیز می تواند در این تحقیق مورد 

به عنوان مثال تاثیر تعلق به طبقه اجتماعی خاص و یا قرار داشتن در شغلهاي به . بررسی قرار گیرد
محیط زیست میتواند خصوص، عضویت در انجمن هاي مردمی بر رفتارهاي دوستانه با 

.موضوعات تحقیق و بررسی بیشتر باشد
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