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عوامل موثر بر بخش بندی مصرف کنندگان لوازم خانگی با استفاده از نظریه رفتار  

 بر مبنای  سبک زندگی در شهر تهران (TPB)برنامه ریزی شده

 
 عبداله نعامی                    

 

 استادیار و عضو هیئت علمی ،دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد تهران جنوب،

  فتانه علیزاده مشکانی            

 علمی ،دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد تهران جنوباستادیار و عضو هیئت  

 میترا توسلی                
 

 دانشگاه آزاد تهران جنوب ،بازاریابی،دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی 

 

 چکیده 

تاثیر بخش بندی بازار بر مبنای سبک زندگی برای بازدید کنندگان از نمایشگاه لوازم خانگی از جنبه های 

بخش بندی بازار نه تنها بر شکل گیری سبک زندگی افراد تاثیر می ..متعددی قابل مطالعه و بررسی است 

این اساس نگرش رفتاری در  بر.گذارد ، بلکه رفتار و ادارک مصرف کنندگان را تحت تاثیر قرار میدهد 

مصرف کنندگان برای بازدید از نمایشگاه لوازم خانگی می تواند نقش بسزایی را در ابعاد بخش بندی بازار و 

 هدف لحاظ ازپیمایشی است  –این تحقیق از نوع توصیفی .سبک زندگی مصرف کنندگان داشته باشد

مدل سازی معادالت ساختاری با رویکرد جهت بررسی فرضیات پژوهش از روش  باشد می کاربردی نیز

و   spss23همچنین در پژوهش حاضر از نرم افزارهای . حداقل مربعات جزئی استفاده گردیده است

smartpls نظریه مبنای بر منطقه از شهر تهران، 4جامعه آماری پژوهش ساکنین . کرده ایم استفاده 

از بازدیدکنندگان  ادراک و ، هنجارهای ذهنی نگرش رفتاری بررسی به آجزن، شده ریزی رفتار برنامه

 و پایایی روایی تعیین از پس منظور این برای نمایشگاه لوازم خانگی  بر مبنای سبک زندگی پرداخت

 از ها داده تحلیل برای و توزیع پرسشنامه 3  تعداد تصادفی ، نمونه برداری روش از استفاده با پرسشنامه،

هنجارهای  تاثیر نگرش نسبت به رفتار ، که داد نشان مسیر نتایج تحلیل . شد استفاده مسیر تحلیل روش

بازدیدکنندگان نمایشگاه لوازم خانگی تأثیر   بر مستقیم صورت به ذهنی و کنترل رفتار ادارک شده

  .ک زندگی وجود نداردمعناداری می گذارد ولی تفاوتی بر اساس مدل رفتاری در بین دو خوشه از سب
 

بازدید کنندگان ، نظریه رفتار برنامه ریزی شده ، سبک زندگی، نظریه عملی منطقی ، : واژگان کلیدی

 نمایشگاه لوازم خانگی
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 مقدمه . 

نیز براین امر اذعان  مراکز تجاریضای اقتصادی جهان امروز فضایی به شدت رقابتی بوده و تمامی ف

و بخش بندی بازارها را بر آن داشته  درچنین فضایی کسب سهم و حفظ موقعیت بازارهای هدف. دارند

امروزه شرکتهای بزرگ تولید لوازم خانگی از حداکثر توان خود برای ایجاد آسایش بیشتر برای است که 

خدمات ویژه گام جدیدی برای جذب بازار و خریداران بهره برده و هرروز با ارایه اسباب تازه زندگی و 

برپایی اما ضرورت اصلی در این میان رویکرد به . برمی دارند و بازدیدکنندگان جلب توجه خریداران

 .است توسعه چندانی در طی سالهای اخیر پیدا کرده  لوازم خانگینمایشگاههای 

اعث رشد و توسعه نمایشگاههای لوازم نمایشگاهها می تواند انگیزه های خرید افراد را قوی کنند و ب

 (331 ،4بسسیر .) خانگی که بر اساس بخش بندی بازار موثر هستند را افرایش دهند

تجربیات خرید برای بخش بندی بازار، ابزار مناسبی برای قصد خرید و انتخاب محصول بخش مهمی در 

با توجه به اهمیت نمایشگاهها و ( 002  ، ایگناتو و اسمینت) نمایشگاههای لوازم خانگی می باشد 

تجربیات خرید، نمایشگاههای لوازم خانگی  تبدیل به یک عنصر مهم برای بازدیدکنندگان به حساب می 

به هر حال نمایشگاههای لوازم خانگی خالقیت و ایده های جدید در (.001 ، 2ئوایکسااسمیت و )آید  

می آورند و این می تواند کمکی به استراتژی بازاریابی و به  محصوالتشان برای بازدیدکنندگان به ارمغان

 .( 000 ،  تئو و چانگ)حداکثر رساندن منابع محدود شوند 

مورد استفاده قرار  نمایشگاه لوازم خانگی شناسایی نظریه رفتار برنامه ریزی شده برای بازدیدکنندگان

تولید محصوالت رقابتی قابل  -آوری ه و جذب فنوسعه و تکنولوژی پیشرفتگرفت تا بتوان با استفاده از  ت

را برای همگان فراهم کرد که بتوان با برپایی نمایشگاههای لوازم خانگی بخش بندی بازار و   رقابت

 .مصرف کنندگان را براساس سبکهای مختلف زندگی برشمرد

 انگیزش تمایالت، تأثیر تحت ،بازدید کنندگان نمایشگاه لوازم خانگی عنوان به افراد رفتار دیگر، سوی از 

 راستای در را بازدید کنندگان رفتار عوامل، این از ای گسترده طیف .است ...و هنجارها ها، نگرش ها،

 دهد می شکل بخش بندی بازار و سبک زندگی افراد

  

  1استداللی یا منطقی عمل تئوری . 

 پیش برای مدلهایی نمایانگر منطقی عمل تئوری.آمد بوجود 1967 سال در منطقی عمل تئوری

 قصد بینی

 می نظر مورد رفتار نکردن یا کردن عمل درباره شخص های تصمیم خاصی،وهمچنین رفتار انجام

 این.باشد

 پیش قدرت تئوری این.داد قرار استفاده مورد گوناگون رفتارهای و جمعیتها در توان می را تئوری

 دقیق بینی
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مصرفی  رفتارهای و تصمیمها در گیری تصمیم مهم ابعاد و داشته رامصرف کننده  رفتار درباره

 نشان را مشتریان

  .دهد می

 مدل دراین .است استفاده ،قابل کند کنترل تواند می فرد که رفتاری هر توجیه جهت تئوری این

 می تاثیر بررفتار که عواملی ،وبقیه است رفتار مستقیم کننده تعیین  که است این بر فرض

 می گذارندغیرمستقیم

 عمل،هدف چارچوب در رفتار گیری اندازه با مستقیم های رابطه در باید قصد گیری اندازه.باشند

 یک انجام برای فرد قصد قدرت .کرد بینی پیش بدرستی را رفتار بتوان تا ، باشد وزمان ،موقعیت

 : است عامل دو می شود که شامل  حاصل خاصی رفتار

 رفتار جهت در گرایش . 

 رفتار در عام ذهنی هنجارهای یا اجتماعی محیط تاثیر . 

 بوسیله رفتار یک به نسبت گرایش.باشند می دوجزء دارای کدام ذهنی،هر وهنجارهای گرایشها

 اعتقاد

در رفتار مصرف  مدل این بکارگیری در.شود می مشخص آن رفتاروارزیابی از حاصل نتیجه به شخص

بندی بازار بر اساس مشتریان بر مبنای سبک زندگی می تقسیم  ازقبیل مسائلی شامل کننده

 یا و کنند می فکر چه دیگران که این درباره فرد هنجار اعتقاد براساس ذهنی  ،هنجار باالخره.باشد

  .شود می ،تعیین چیست دیگران های خواسته از پیروی در فرد انگیزه

 

 3شده ریزی برنامه رفتار تئوری . 

 می شده ریزی برنامه رفتار تئوری رفتار، های کننده پیشگویی درباره ها تئوری بهترین از یکی

 شده رفتارتشکیل و قصد شده، درک رفتاری کنترل انتزاعی، ،هنجارهای نگرش از تئوری این.باشد

 :شود می هدایت عامل سه وسیله به رفتار انجام برای فرد قصد تئوری این طبق بر .است

توسط  نتیجه این ارزیابی و داشت خواهد دنبال به ای نتیجه نظر مورد رفتار اینکه درباره فرد عقیده . 

 ( رفتاری عقاید)فرد 

 (هنجاری عقاید) انتظارات این با تطبیق برای فرد وانگیزه دیگران هنجاری انتظارات درباره عقیده . 

این  از یک هر درباره شده درک وقدرت رفتار انجام موانع یا کننده تسهیل عوامل وجود درباره عقیده . 

 ( .کنترلی عقاید)عوامل

 فشار هنجاری عقاید نتیجه .شوند می رفتار به نسبت نامطلوب یا مطلوب نگرش باعث رفتاری عقاید

 رفتاری کنترل بوجودآورنده هم کنترلی عقاید.باشد می ذهنی هنجارهای یا شده درک اجتماعی

 شده درک رفتاری کنترل و ذهنی هنجارهای با همراه رفتار به نسبت نگرش .باشند می شده درک

 رفتار به نسبت مطلوب ،نگرش کلی قاعده یک عنوان به.شوند می ی گیری شکل به منجر

 که شود می باعث رفتار به نسبت بیشتر کنترل درک و رفتار به نسبت مطلوب ذهنی وهنجارهای

 از کافی درجه یک بودن بامشخص سرانجام.باشد داشته را نظر مورد رفتار انجام قصد بیشتر فرد
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 قصدانجام افراد شود، مهیا فرصت که صورتی در رود می انتظار مردم رفتار،از روی بر واقعی کنترل

 می رفتار بیواسطه کننده گویی پیش قصد که است این بر فرض بنابراین.کنند عملی را خود رفتار

 را ارادی کنترل است ممکن آن اجرایی مشکالت رفتارها از بعضی برای اینکه خاطر به بهرحال.باشد

 کنترل اندازه هر .باشد می مفید قصد بعالوه شده درک رفتاری کنترل گرفتن نظر در.کند محدود

 می همچنین و واقعی کنترل برای نماینده یک عنوان به تواند باشد،می واقعی شده درک رفتاری

 (332 ،0 گودین جی.)کند کمک نظر مورد رفتار کردن پیشگوییدر  تواند

 

 مبانی نظری و فرضیات پژوهش .4

 رفتار به نسبت نگرش -4- 

 وگرایشها نگرش دارد، تاثیر رفتار انجام رفتار یاعدم انجام برای افراد قصد روی که عاملی اولین

 شخص مثبت ویا منفی نگرش ارزشیابی از هدف.شود می نامیده نیز شخصی عامل که هستند

 رفتاری انجام برای نگرش فرد است ممکن .باشد می مشخص رفتار یک انجام عدم یا انجام درمورد

 فرد تئوری نگرش این طبق بر .باشد منفی رفتار آن به نسبت دیگر فردی نگرش ،ولی باشد مثبت

می  عقاید این با ارتباط در پاسخها ارزیابی و شی درباره فرد عقاید عملکرد نتیجه شی یک درباره

 می شی یک به نسبت نگرش گیری شکل برای اصلی پایه شی یک به نسبت عقاید.باشد

 منظور به که است مشخص .شود می مشخص شخص عقیده ارزیابی معموال بوسیله نگرشها.باشند

 بررسی آنان گیری شکل افراد،بایدفرایند وقصد نگرش گیری وتغییر شکل علت کردن مشخص

 قابل های جنبه از بسیاری با درارتباط شخص قضاوت ذهنی احتمال به اشاره عقاید کلی طور به.شود

آجزن (.باشند می ارتباط در خودشان از محیط شخص با درک آنها.دارند شخص پیرامون جهان تمیز

، 31 ) 

 

 ذهنی هنجارهای -4- 

 هنجارهای ذهنی. دارد تاثیر رفتار انجام ویاعدم رفتار انجام برای افراد قصد روی که عاملی دومین

 فشارهای از شخص درک یا فهم با هنجارهای ذهنی .باشد می اجتماعی عامل به مربوط هستند که

 انجام یا بدهد انجام را کاری تا شود می وارد برشخص که، باشد می ارتباط در اجتماعی

 بپذیرند توانند می افراد که هستند اجرا برای کننده  استانداردهایی تنظیم اجتماعی هنجارهای.ندهد

 از بسیاری تقسیم بندی بازار ابتدای در در ایران که شود گفته باید مثال برای .کنند رد را آنها یا و

  .در بین مردم وجود نداشت در رابطه با سبک زندگی بارزی   افراد نگرش

 شده کادرا رفتار کنترل-4- 

 کنترل به مربوط دارد تاثیر رفتار انجام ویاعدم رفتار انجام برای افراد قصد روی که عاملی سومین

 عنوان به شدهرفتار ادارک  کنترل شده ریزی برنامه رفتار تئوری در . باشد می دهرفتار ادارک ش

 شدهرفتار ادارک  کنترل . شود می تعریف رفتار یک بودن آسان یا بودن از سخت فرد ارزیابی

 افراد واقعی کنترل کننده منعکس شدهرفتار ادارک  کنترل که می باشد رفتار کننده تعیین هنگامی

 توانند می که دارند وجود سازمانی و محیطی فاکتورهای از تعدادی . باشد نظر مورد رفتار روی بر
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 رفتاری کنترل که است این بر فرض.سازند تر مشکل یا آسانتر را مشخصی رفتار یک شدن انجام

 می رفتار یک انجام شده بینی پیش موانع وهمچنین فرد قبلی تجربه کننده منعکس شده درک

 باشد

     قصد رفتاری-4-4

 می مشخص رفتار انجام برای فرد قصد،  شده ریزی برنامه رفتار تئوری در اصلی فاکتور یک

 کنترل تحت گذارند می تاثیر رفتار بر که را انگیزشی فاکتورهای قصد که است این بر فرض.باشد

 بوسیله قصد یک بودن قوی.باشد می مشخص رفتار یک دادن انجام برای فرد قصد به اشاره ی. دارد

 درتئوری. داد خواهد انجام را نظر مورد رفتار فرد که شود می داده نشان فرد ذهنی احتمال یک

 می رفتارها های کننده بینی پیش ین مهمتر منطقی،قصدها عمل تئوری و شده ریزی برنامه رفتار

 او که شود می باعث اهداف بعضی باره در فرد مطلوب نگرش که است آن بر معمول فرض. باشند

 را منفی رفتارهای هدف به توجه با تا کند می قصد کمتر و دهد انجام را مثبت رفتارهای تا کند قصد

 شدن درگیر برای افراد انگیزه و عمل شامل مردم های برنامه از ترکیبی رفتاری قصدهای .دهد انجام

 بر رفتار یک دادن انجام برای که افرادی بنابراین. کند می بیان مختصر بطور را مشخص رفتار یک در

 تئوری منشاء. دهند انجام آمیز موفقیت طور به را آن که دارد بیشتری احتمال ند ا شده انگیخته

 کنترل و قصد رفتاری عامل دو بوسیله رفتار هر انجام که باشد می ایده این شده ریزی برنامه رفتار

 . شود می معین شده درک رفتاری

 سبک زندگی-4- 

خانواده و فرد دارای سبک زندگی است و . کند سبک زندگی یعنی اینکه یک فرد چگونه زندگی می

 .سبک زندگی فرد متاثر از سبک زندگی خانواده است و برعکس آن نیز صادق است

مردمانی که متعلق به خرده فرهنگ و طبقه اجتماعی مشابه و حتی مشاغل یکسانی هستند، ممکن 

سبک زندگی یک الگوی زندگی فردی است . از سبک و شیوه زندگی متفاوتی برخوردار باشنداست 

سبک زندگی چیزی است بیش از . که در فعالیتها، دلبستگیها و افکار شخصی بیان  می شود

سبک زندگی شامل الگوی کامل عمل و عکس العمل فرد در . شخصیت یا طبقه اجتماعی شخص

 جهان است

نتیجه ترکیبی از  عواملی مانند فرهنگ، ارزش، منابع، و قانون،  و در خرید مصرف شیوه زندگی در 

شیوه زندگی تصویب چشم اندازی چند وجهی به سمت . کننده و رفتار مصرفی منعکس شده است

مصرف کنندگان  است و به تصویر کشیدن ماهیت و فعالیت هایی مبنی بر  طبقه اجتماعی یا 

 (. 4 3 ،  پالمر) .شخصیت افراد می باشند 

 لیزر ،  32  سال در .شد مطرح  وبر ماکس توسطربا اولین برای زندگ سبک

"
این مفهوم مبتنی بر این . را برای رشته بازاریابی رسماٌ معرفی کرد "سبک زندگی و ارزشها  

ممکن است روی انگیزه  که باشند می زندگی خاص دارای الگوهای حقیقت است که افراد

 .محصوالت و برندها تاثیر گذارندهای خرید 

 فرضیه ها -2-4
                                                      
11

 Behavioral Intention 
12

 Plamer 
13

 lazer 
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بازدیدکنندگان، نمایشگاههای کاالها و لوازم خانگی از بین  بطور کلی مدلهای رفتاری در:   فرضیه 

   .نظر سبک زندگی تفاوت معنی داری وجود دارد 

خواهند داشت و بازدید کنندگان نمایشگاه لوازم خانگی از لحاظ سبکهای زندگی تفاوت  : فرضیه

ی قصد رفتار نگرش نسبت به رفتار و هنجارهای ذهنی و کنترل رفتار ادارک شده تاثیر معنی داری بر

 . دارند 

بازدید کنندگان نمایشگاه لوازم خانگی از لحاظ سبکهای زندگی تفاوت خواهند داشت و  : . فرضیه 

 .دارند  رفتاری نگرش نسبت به رفتار تاثیر معنی داری بر قصد

بازدید کنندگان نمایشگاه لوازم خانگی از لحاظ سبکهای زندگی تفاوت خواهند داشت و :  . فرضیه 

 .دارند   قصد رفتاریهنجارهای ذهنی معنی داری بر 

بازدید کنندگان نمایشگاه لوازم خانگی از لحاظ سبکهای زندگی تفاوت خواهند داشت و  : . فرضیه 

 .دارند  قصد رفتاریکنترل رفتار ادارک شده تاثیر معنی داری بر 

 

 

 

 

 

 (TPB)  ، رابطه بین عوامل موثر بر سبک زندگی با نظریه رفتار برنامه ریزی شده   شکل 

 

 

 

 و تعیین حجم نمونه روش نمونه گیری - 

در این تحقیق ، بدلیل عدم احتمال انتخاب شدن برابر برای تمامی اعضای جامعه آماری ، روش نمونه 

بخش تهران  4خوشه ایی یا ناحیه ایی انتخاب گردیده که با تقسیم  –گیری این تحقیق به روش احتمالی 

، نمونه ها بصورت تصادفی یا اتفاقی در دسترس در هر منطقه انتخاب ( شمال ، شرق ، جنوب و غرب) 

 .شده اند 

در پرسشنامه  "کامال موافق"  و  عدد "کامال مخالف "  بعدی لیکرت از عدد   مقیاس دلیل استفاده از ب

 14 از انواع ترتیبی است ، استفاده شده است  و با در نظر گرفتن نامحدود بودن جامعه، حجم نمونه  که

 از شهروندان تهرانی می باشند

  روش تجزیه و تحلیل داده ها -2

 SPSSدر این تحقیق ابتدا برای گروههای مختلف مصرف کنندگان داده ها را با استفاده از نرم افزار 

آمار توصیفی را بر اساس قابلیت اطمینان و ( بسته آماری برای جامعه مورد بررسی قرار گرفت)  23

جهت بررسی فرضیات . اعتبار تحلیل عاملی و شناسایی تجزیه و تحلیل خوشه ایی محاسبه شد

مدل سازی معادالت ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی استفاده گردیده پژوهش از روش 

 .کرده ایم استفاده smartplsو   spss23نین در پژوهش حاضر از نرم افزارهای همچ. است

 

نگرش نسبت به 

 رفتار

 هنجارهای ذهنی 

کنترل رفتار 

 ادارک شده

 

 

 

 قصد

 

 
 رفتار
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 (مسیر تحلیل مدل(ساختاری مدل - 

 مرحله این در و تشخیصی سازه روایی محاسبات و اندازهگیری مدل تصدیق مراحل طی از پس

 نرم افزار در نظر مورد مدل منظور این به .پژوهش پرداخت سازههای بین روابط آزمون به میتوان

smartpls شد پیاده. 

 

. شاخص های میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای اصلی پژوهش را به نشان می دهد - در جدول

همانطور که مالحظه می کنید میانگین نمرات نگرش نسبت به رفتار، هنجارهای ذهنی ، کنترل رفتار 

همچنین میانگین .می باشد 4/  و  2/4، 4/  ، 4/  ،  /12بترتیب برابر  قصد رفتاری ادراک شده و 

می   /1و  4/ ،  ،  /3نمرات ارزش درک شده،کار روزمره،خانواده محور و تمایل به مد بترتیب برابر 

و بصورت عینی مشخص است که افراد موجود در نمونه خواستار مد، ارزش باالی زندگی .باشد

و دارای نمرات کار .و خانواده محوری افراد نیز در سطح باالی حد متوسط استو کار روزمره .هستند

 .روزمره و خانواده محوری افراد باالیی هستند

 

 

 شاخص های توصیفی مقیاس ها -  جدول

 متغیر
تعداد 

 سواالت
 بیشترین کمترین انحراف استاندارد میانگین

     12/    /0   (X1)نگرش نسبت به رفتار

      / 4 0/     (X2) ذهنی هنجارهای

     4   /4 21/0 (X3)کنترل رفتار ادراک شده 

     4 2/4 1/0 (Y)ی قصد رفتار

     4   /0/      (X)نگرش رفتار

      /   /2 3 (T1)کیفیت ارزش زندگی

     0   1/0  (T2)کار روزمره

     4 23/0/    (T3)خانواده محور

     1/   /0   (T4)تمایل به مد

 

تی با استفاده رپاسخگویان را طبقه کرده ایم،بعبا  4 در این پژوهش  با استفاده از روش چند میانگینی

استفاده از سواالت پرسشنامه ای با ابعاد کیفیت ارزش زندگی، کار روزمره،خانواده محور و تمایل به 

 .آورده شده است  - و نتایج آن در جدول. مد به خوشه بندی افراد موجود در پژوهش پرداخته ایم

 

 نتایج تحلیل خوشه بندی سبک زندگی  - جدول 

 F سطح معناداری
 خوشه خطا

 متغیرها
مجذور  درجه آزادی مجذور میانگین درجه آزادی

                                                      
14

 K-Means Cluster Analysis 
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 میانگین

 کیفیت ارزش زندگی   /2   11/0  30   33/3 00/0

 کار روزمره 0/ 00   0/    30  41/212 00/0

 خانواده محور 1 /      /   30   4/ 3 00/0

 تمایل به مد 32 /02    /   30  3  /4 00/0

 

 

هرچه .فراوانی هر خوشه و فواصل اقلیدسی بین مراکز کالستر نهایی را نشان می دهد - جدول 

میزان فاصله بین این مراکز بیشتر باشد، نشان می دهد که عدم تشابه بین آنها بیشتر است و 

طبق نتایج جدول زیر ،میزان .برعکس،فاصله کمتر داللت بر تشابه مراکز کالستر با همدیگر دارد

 .می باشد  / 22برابر   و   کالسترهایی فاصله بین 

 

 فواصل خوشه ها و فراوانی هر خوشه  - جدول 

 فاصله از مرکز خوشه ها
 درصد تعداد خوشه ها

درصد 

  کالستر  کالستر تجمعی

   /1   /1  0   کالستر    / 22

 00   4/   1   کالستر  /22 

  00   3  جمع

 

 

 

 

برای این منظور از .همبستگی باید نوع توزیع متغیرهای پژوهش مشخص گرددقبل از انجام آزمون 

فرض صفر در این آزمون نرمال بودن .آزمون معتبر و علمی کلموگروف اسمیرنف استفاده می کنیم

 .توزیع داده ها وفرض مقابل عدم نرمال بودن توزیع داده ها می باشد

متغیر نگرش نسبت به رفتار، هنجارهای ذهنی،  4سطوح معناداری این آزمون برای هر -4در جدول 

محاسبه شده که نشان می دهد فرض صفر آزمون کلموگروف  0/ 0کنترل رفتار درک شده کمتر از 

 .مبنی بر نرمال بودن توزیع داده ها رد و فرض مقابل آن تایید می شود

 

 نتایج آزمون نرمالیتی داده ها -4جدول 

 متغیرها میرنفاس-آمار کلموگروف سطح معناداری

 نگرش نسبت به رفتار 44/0  00/0

 هنجارهای ذهنی 0/ 2  00/0

 کنترل رفتار درک شده 0/ 2  00/0

 قصد رفتاری 4/0   00/0
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به تفکیک کالسترها و برای کل افراد موجود در تحقیق آورده - نتایج آزمون همبستگی در جدول 

متغیرهای و  قصد رفتاریدرصد بین   3نتایج این آزمون نشان می دهد که با احتمال .شده است

همبستگی مثبت و معناداری وجود  نگرش نسبت به رفتار، هنجارهای ذهنی، کنترل رفتار درک شده

متغیر نگرش نسبت به رفتار، هنجارهای ذهنی، بطوری که با افزایش هر کدام از متغیرهای .دارد

قصد افزایش خواهد یافت و بالعکس با کاهش این متغیرها ،  قصدرفتاریکنترل رفتار درک شده ، 

 نیز دچار کاهش خواهد شد رفتاری

 

 

 

 

 یب همبستگی اسپیرمن نتایج آزمون ضر - جدول 

قصد 

 رفتاری

کنترل رفتار درک 

 شده
  متغیرها هنجارهای ذهنی

 42/0 

0/00 

  3/0 

00/0 

  /0 

2 3/0 
 نگرش نسبت به رفتار

  خوشه
 2 /0 

00/0 

  2/0 

00/0 
 هنجارهای ذهنی 

   /0 

00/0 
  

ک ادراکنترل رفتار 

 شده

40 /0 

00/0 

   /0 

00/0 

   /0 

034/0 
 رفتار نگرش نسبت به

  خوشه
   /0 

00/0 

 2 /0 

00/0 
 هنجارهای ذهنی 

 03/0 

00/0 
  

ک ادراکنترل رفتار 

 شده

  4/0 

00/0 

   /0 

00/0 

0  /0 

   /0 
 نگرش نسبت به رفتار

کل افراد 

 موجود

4 3/0 

00/0 

   /0 

00/0 
 هنجارهای ذهنی 

4 3/0 

00/0 
 کنترل رفتار درک شده  
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اندازه گیری مربوط به بخشی از مدل کلی می شود که در برگیرنده یک یک مدل  -2در جدول 

برای بررسی برازش مدلهای اندازه گیری سه معیار .متغیر به همراه سواالت مربوط به آن متغیر است

پایایی، روایی همگرا و روایی واگرا استفاده می شود،پایایی خود از سه طریق بررسی ضرایب بارهای 

 .فای کرونباخ، پایایی ترکیبی صورت می پذیردعاملی، ضرایب آل

 

 

 با تمام سواالت tبارهای  عاملی و ضرایب  -2جدول 

 tضرایب  بار عاملی سواالت متغیرها tضرایب  بار عاملی سواالت متغیرها

تار
 رف
 به
ت
سب
ش ن

گر
ن

 

   12/0  1 /3 
ار 
رفت
ل 
تر
کن

ده
 ش
ک
درا
ا

 
3 1  /0 2 /   

  30 /0    /    0 113/0 2 /   

  1 3/0 41 /      1 4/0 03/   

4  4 /0    /1    1 /0 1/ 2 

  11/0  1 / 2 

ی
تار
 رف
صد

ق
 

     2/0 2 2/   

ی 
ها
جار

هن

ی
هن
ذ

 

2 1 /0 01/ 4  4 1 3/0 33 / 0 

  1  /0  1/      101/0   1/ 3 

1 10 /0 21 /    2 142/0  2/ 4 

 

همانگونه که در جدول برگرفته از . دهدمدل پژوهش را نشان میبررسی روایی واگرای  - جدول در 

متغیرهای مکنون در پژوهش  AVEباشد ،مقدار جذر مشخص می(  31 )روش فورنل و الرکر 

حاضر که در خانه های موجود در قطر اصلی ماتریس قرار گرفته اند، از مقدار همبستگی میان آنها 

از این رو می توان اظهار . که در خانه های زیرین و چپ قطر اصلی ترتیب داده شده اند، بیشتر است

های خود تعامل بیشتری با شاخص در مدل ،( متغیرهای مکنون)ها داشت که در مدل فوق، سازه

 .به بیان دیگر روایی واگرایی مدل در حد مناسبی است.های دیگردارند تا با سازه

 

 نتایج روایی واگرا -  جدول

 
کنترل رفتار ادراک 

 شده

هنجارهای 

 ذهنی
 سازه ها نگرش نسبت به رفتار

 نگرش نسبت به رفتار 14/0   

 هنجارهای ذهنی 0/  4/0 1  

 1  /0  /0   2/0 
کنترل رفتار ادراک 

 شده

103/0   2/0 44/0  1/0  
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 مدل ساختاری پژوهش t-Valuesضرایب استاندارد شده بار عاملی و ضرایب .  نمودار

 

 نتیجه گیری  -1

 .مدلهای رفتاری در بین افراد با سبک زندگی مختلف، تفاوت معناداری دارند: فرضیه
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نتایج این آزمون نشان می دهد که .از آزمون یومن وایت نی استفاده کردیم جهت بررسی این فرضیه

نگرش نسبت به رفتار،کنترل رفتار درک شده و قصد رفتاری در بین افراد با درصد، در سطح خطای 

و هنجارهای ذهنی افراد با سبک .سبک زندگی متفاوت ،برابر است و تفاوت معناداری با یکدیگر ندارد

 .تفاوت معناداری با یکدیگر دارند زندگی مختلف،

 

بازدید کنندگان نمایشگاه لوازم خانگی از لحاظ سبکهای زندگی تفاوت خواهند داشت و : فرضیه 

نگرش نسبت به رفتار و هنجارهای ذهنی و کنترل رفتار ادارک شده تاثیر معنی داری بر قصد رفتاری 

 .دارند 

وهش را فارق از نوع سبک زندگی در نظر گرفتیم، تاثیر نتایج حاصله نشان داد،وقتی ما کل افراد پژ

بر قصد ( شامل نگرش نسبت به رفتار و هنجارهای ذهنی و کنترل رفتار ادارک شده)سازه مرتبه دوم

 .افراد تاثیر می گذارند رفتاریعنی افراد معتقدند این متغیرها بر قصد .معنادار شد رفتار 

ف را در نظر گرفتیم ،نشان دادافرادی که سبکهای زندگی وقتی که افراد با سبکهای زندگی مختل

و تفاوتی بین تاثیر افراد موجود در خوشه یک و . مختلف دارند معتقدند که این تاثیر معنادار هست

 .خوشه دو وجود ندارد

بازدید کنندگان نمایشگاه لوازم خانگی از لحاظ سبکهای زندگی تفاوت خواهند داشت و : - فرضیه

 .دارند رفتار به رفتار تاثیر معنی داری بر قصد  نگرش نسبت

نگرش نتایج حاصله نشان داد،وقتی ما کل افراد پژوهش را فارق از نوع سبک زندگی در نظر گرفتیم، 

بر  نگرش نسبت به رفتاریعنی در کل افراد معتقدند .تاثیر  معنادار دارد رفتاربر قصد نسبت به رفتار 

 .افراد تاثیر می گذارند رفتارقصد 

وقتی که افراد با سبکهای زندگی مختلف را در نظر گرفتیم و با تحلیل گروهی جلو رفتیم ،نشان داد 

ندارد و در هر  رفتاری نگرش نسبت به رفتار بر قصد که سبک زندگی مختلف افراد دخالتی بر تاثیر 

 .دو سبک زندگی تاثیر معنادار است

ان نمایشگاه لوازم خانگی از لحاظ سبکهای زندگی تفاوت خواهند داشت و بازدید کنندگ: - فرضیه

 .هنجارهای ذهنی معنی داری بر قصد رفتاری  دارند 

نتایج حاصله نشان داد،وقتی ما کل افراد پژوهش را فارق از نوع سبک زندگی در نظر گرفتیم، 

بر هنجارهای ذهنی فراد معتقدند یعنی در کل ا.تاثیر  معنادار داردرفتاری بر قصد هنجارهای ذهنی 

 .افراد تاثیر می گذارند رفتاری قصد

وقتی که افراد با سبکهای زندگی مختلف را در نظر گرفتیم و با تحلیل گروهی جلو رفتیم ، نشان داد 

ندارد و در هر دو  رفتاریهنجارهای ذهنی بر قصد که سبک زندگی مختلف افراد دخالتی بر تاثیر 

 .معنادار است سبک زندگی تاثیر

 

بازدید کنندگان نمایشگاه لوازم خانگی از لحاظ سبکهای زندگی تفاوت خواهند داشت و : - فرضیه

 .کنترل رفتار ادارک شده تاثیر معنی داری بر قصد رفتاری دارند
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کنترل نتایج حاصله نشان داد،وقتی ما کل افراد پژوهش را فارق از نوع سبک زندگی در نظر گرفتیم، 

کنترل رفتار ادارک یعنی در کل افراد معتقدند .تاثیر  معنادار دارد رفتاریبر قصدادارک شده رفتار 

 .افراد تاثیر می گذارند رفتار بر قصد شده 

وقتی که افراد با سبکهای زندگی مختلف را در نظر گرفتیم و با تحلیل گروهی جلو رفتیم ، نشان داد 

ندارد و در هر  رفتارکنترل رفتار ادارک شده بر قصد که سبک زندگی مختلف افراد دخالتی بر تاثیر 

 .دو سبک زندگی تاثیر معنادار است

 پیشنهادات برای تحقیقات آینده  -3

انجام تحقیقاتی در زمینه عوامل موثر بر نظریه رفتاری برنامه ریزی شده و مدلهای رفتاری بر ( الف

 اساس سبک زندگی 

انجام تحقیقاتی به منظور بررسی بخش بندی بازار با نظریه رفتار برنامه ربزی شده در جهت تاثیر ( ب

 مدلهای رفتاری 

در نمایشگاه لوازم  و سبک زندگیلهای رفتاری  در رابطه با مد تحقیقات کمی و کیفیاهداف ( پ

 خانگی

تاثیر متغیرهای نظریه رفتار برنامه ریزی شده بر بازدید کنندگان از هر نمایشگاه یا  بررسی( ت

 جشنواره بر مبنای سبک زندگی 

از بر مبنای سبک زندگی با استفاده  استراتژی های بازاریابی برنامه ریزیشناسایی عوامل موثر بر ( ث

 نظریه رفتار برنامه ریزی شده
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