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 خالصه 

تحقیقات در ارتباط با تبیین رفتار با توجه به متغیرهای روان شناختي برای محققان دارای اهمیت  مقدمه:

 انداز پس رفتار تبیین در شده ریزی برنامه رفتار مدل کاربستمي باشد بنابراین؛ هدف از این تحقیق 

 مي باشد. خرد

 يو از نظر زمان يشیمایپ -يفیتوص تیماه ثیو از ح یمطالعه از نظر هدف کاربرد نیا روش کار:

 یهانمونه. پس از حذف رفتیصورت پذ يدانیو م یاکتابخانهبه دو روش  داده یاست. گردآور يمقطع

پژوهش به  نیو فلورت ا ينسكیقرار گرفت، که با توجه به هال لینمونه مورد تحل 161ناقص و پرت، 

. دیاطالعات مورد نظر از پرسشنامه استفاده گرد یآورجمع یاست. برا افتهینمونه دست  تیاکف

پس  نفر از خبرگان و کارشناسان قرار گرفته و 15 اریدر اخت یيایو پا یيسنجش روا یبرا هیپرسشنامه اول

 یساختار تمعادال یسازمدلمورد استفاده قرار گرفت. از  ،یيایو پا یياز روا نانیاز حصول اطم

(SEMو روش حداقل مربعات جزئ )ي (PLS و نرم افزار )SmarPLS هاداده لیو تحل هیجهت تجز 

 .دیاستفاده گرد

برازش  نیه مبکمحاسبه شده  69/0 يلکبرازش مدل  یبرا GOFار ینشان داد که مع قیتحق نیا نتایج:

( SRMRمانده استاندارد شده ) يمربعات باق نیانگیم شهیبر شاخص ر يمبتن نهمچنی. باشديممدل  یقو

 .استقرار داده  دییمدل را مورد تا نیاست، برازش قابل قبول ا افتهی یشتریب حیترج يکه به تازگ

رفتار پس انداز خرد به  نییشده در تب یزیمدل رفتار برنامه ر یریبه کارگ رسديمبه نظر  :گیرینتیجه

 است. رگذاریو تاث دیخرد، مف اندازپسعوامل موثر بر رفتار  تیمنظور شناخت و تقو

 یمعادالت ساختار ،شدهیزیربرنامه، رفتار اندازپسخرد، قصد  اندازپسرفتار  :یدیلکلمات ک
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 مقدمه

در  ياساس ينقش یمولفه مهم اقتصاد کیبه عنوان  اندازپس

در توسعه  ژهیو يگاهیاقتصاد خرد و جا میافراد با مفاه يزندگ

مصارف  نیتام یبرا يمنبع اصل کی اندازپسدارد.  ياقتصاد مل

باالتر در  یو رشد اقتصاد دیو به تبع آن رونق تول یگذار هیسرما

عوامل موثر  یيو شناسا ي. لذا بررسشوديمکشور محسوب  کی

در  اندازپسبر توسعه مفهوم  يمهم ریتاث اندازپسمنابع  زیبر تجه

 .کشور دارد

 یو فرد ياجتماع-یمفهوم اقتصاد کی اندازپس

مختلف آن  یهاجنبه( است که شناخت یرفتار -ي)روانشاخت

مفهوم  نیکه در گروه ا یبه اهداف کالن اقتصاد يابیدست یبرا

 یدارا رای. مفهوم است زرسديمبه نظر  یاست ضرور

 یهاجنبهاست و محدود به  يو موضوع يمعناشناس یهایدگیچیپ

، در سطوح مختلف شودينم یریو قابل اندازه گ یمشخص ماد

 کیگسترده است و به عنوان  یو فرد ،ياجتماع ،یماد يزندگ

 ریتاث ياجتماع-یاقتصاد یهاسامانه يسامانه در چارچوب کل ریز

 .و تأثر دارد

و مصرف در  عیو توز دیدر مراحل مختلف تول شهیر اندازپس

تا آن سامانه  ردیگيم رویدارد سرچشمه و ن ینظام اقتصاد کیاز 

تحت  اندازپس رایدارد ز يرا حرکت دهد. جنبه اجتماع یاقتصاد

آداب و  ،يدر چهارچوب روابط اجتماع يو مكان يزمان طیشرا

 رییپارامترها تغ ریو سا ي، فرهنگ، طبقات اجتماعهاسنترسوم، 

در حوزه  رایدارد ز ی(. جنبه فرد4) ابدیيم یاریبس يفیو ک يکم

متنوع  قیافراد هستند که با اعتقادات و سال نیا يخصوص اندازپس

 یآنان دارد، رفتارها يو روان يذهن یندهایدر فرآ شهیکه ر

 .دهنديماز خود نشان  اندازپسمختلف 

 هیمصارف سرما یبه سو اندازپسمنابع  زیتجه تیاهم در

 نییشناخت و تب نیهمه اقتصاددانان اتفاق نظر دارند، بنابرا یگذار

 یراهگشا ،يخصوص اندازپسرفتار  شرانیو عوامل پ ندهایفرآ

خواهد  یعامل مهم اقتصاد نیتوسعه ا یگذاران در راستا استیس

 .بود

و  يدولت اندازپس يعنی يبه دو بخش اصل اندازپس رانیا در

 يکه به طور کل يبخش دولت اندازپس. شوديم میتقس يخصوص

 اریتا حد بس رانیو در ا شوديمبه مانده منابع از مصارف اطالق 

حوزه دارد.  نیو عملكرد ا یمتاثر از منابع نفت و انرژ یادیز

خانوار و  اندازپس یدستهبخش خصوص خود به دو  اندازپس

. با توجه به شوديم میتقس يبخش خصوص یاقتصاد یهابنگاه

 یهامیتحرو موضوع  ریاخ یمتالطم بازار نفت در سالها طیشرا

ندارد  یا انهیواقعگرا یمعنا يبخش دولت اندازپسعمال  یاقتصاد

 یگذار هینظام سرما ياصل هیتك يو به صورت کل طیشرا نیو با ا

خانوار است که لزوم  اندازپس ژهیوبه يخصوص اندازپس یبر رو

بخش به منظور  نیرا به ا هیگذاران و بازار سرما استیتوجه س

. طلبديمبخش را  نیا یتوسعهرشد و  یبرا طیشرا لیبهبود و تسه

موثر است که  يبخش خصوص اندازپس زیبر تجه یادیعوامل ز

درآمد  ات،یمال خبه تورم، بارتكفل، متوسط نر توانيماز جمله 

 .(15دولت و ... اشاره کرد ) يو مال يپول یهااستیسسرانه، 

متعلق به  اندازپسهمانطور که اشاره شد بخش عمده منابع  

 قیبخش خانوار است و از آنجا که خانوار متشكل از افراد با سال

ما بر  يپژوهش تمرکز اصل نیمتفاوت هستند، در ا یو رفتارها

افراد خواهد  اندازپسخانوار و به طور خاص رفتار  اندازپس یرو

اقدام  ندیفرآ يبه شناخت و بررس یرفتار یهامدلبود تا بر اساس 

 فیاساس ابتدا به تعر نی. بر امیدر افراد بپرداز اندازپسرفتار  ای

و  میپردازيمبر آن  رگذاریو عوامل تاث اندازپسو انواع  تیماه

پرداخت سپس  میشده خواه یزیمدل رفتار برنامه ر نییسپس به تب

 انیمطالعه ب نیداده در ا لیو تحل هاافتهیروش و ابزار پژوهش و 

 .گردديمارائه  یریگ جهیو نت یجمع بند تیخواهد شد و در نها

 اندازپس

 اندازپس فیو تعار میمفاه •

و ساده  يکل فیتعر کیو در  یخرد اقتصاد كردیرو کی با

گفته  اندازپسافراد که خرج نشده است  یاز درآمدها يبه بخش

 هیسرما یبرا یقو شرانیپ کیشد  انی، و همانطور که بشوديم

اقتصاد کالن با توجه  یهالیتحلاست. اما در  يو مل یفرد یگذار
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د کاال و خدمات است، لذا یتول يهر درآمد به معن جادیا نكهیبه ا

از کاال و  يمصرف نشده بخش يخرج نكردن تمام درآمد به معن

 نیشده است و در واقع در مفهوم اقتصاد کالن هم دیخدمات تول

اال و کاست. همان  يمل اندازپس انگریب دیمصرف نشده تول زانیم

ردن همه کافراد جامعه از خرج  یه بر اثر خوددارک يخدمات

ل یتبد توانديمده است، یبه مصرف نرس اندازپساثر  ربا یدرآمد 

 ي، ناشاندازپسراجع به  یریم گیشود. اما تصم یه گذاریبه سرما

 توانيماست و  ين مصرف حال و آتیحات افراد جامعه بیاز ترج

ل به ید اما تبدیبه وجود آ اندازپسن است كه ممکرد کتصور 

ه یراجع به سرما یریگ میه تصمک ينشود؛ در حال یه گذاریسرما

آن  یو سودآور یدیت تولیفعال یریان پذكاز ام يناش یگذار

باشد.  یه گذار فرد واحدیا سرمایننده ک اندازپساگر  ياست، حت

 یمساو اندازپسگفت همواره  توانينمه کل است ین دلیبه هم

ن یچن یمباحث اقتصاد يسادگ یاست، گرچه برا یه گذاریسرما

 یه گذاریو سرما اندازپسم یو مفاه ردیگيمغالبًا صورت  يفرض

 یبا هدف رشد اقتصاد نی. بنابرارونديمار كهم ب یوسته به جایپ

را به سمت  اندازپس یکذار هیجذاب کردن سرما قیاز طر يستیبا

 (21کرد ) تیآن هدا

 :وجود دارد اندازپسمختلف از  فیسه تعر ،يور کلط به

در ثروت خالص )چه  شیعبارت است از افزا اندازپس -1

انجام  یدوره حسابدار کی يسطح خانوار چه کل اقتصاد( که ط

 یاز اجزا يكیدر  توانديمدر ثروت خالص  شیافزا نی. اشوديم

 اوراق مشارکت ایپول و  ،يقیحق هیسرما یموجود يعنیثروت، 

خالص ثروت  ف،یتعر نیدر دست مردم باشد. بر اساس ا يدولت

 .پول و اوراق مشارکت دانست ،يبخش خصوص

 يفیعبارت است از درامد خرج نشده، که تعر اندازپس -2

 .است اما محدود ریساده و فراگ

 نیکه در ا ه،یعبارت است از عرضه سرما اندازپس -3

به عنوان  ایمورد توجه است که آ دید نیاز ا شتریب اندازپس فیتعر

 ایوجود داشته است  يعرضه کاف ه،یسرما لیتشك یبرا يمنابع مال

وجود داشته باشد  اندازپساول و دوم  فینه؟ چه بسا که طبق تعار

 .دنشو لیتبد هیاما به عرضه سرما

و  کنديمرا دنبال  ياهداف خاص فیتعار نیاز ا کی هر

با هم  يدر صورت فیسه تعر نی، اکننديمرا ارائه  يمتفاوت ریمقاد

خرج نشده و مصرف نشده  یکه تمام درآمدها شونديممعادل 

تمام  متیق زیبه کار رود و ن یاهیسرما یکاالها دیخر یبرا

در صورت تورم  رایز اشد،تورم ثابت ب زیثابت بماند ]و ن هايدارائ

[، از شوديممصرف  اندازپساز  يبا فرض ثابت بودن درآمد بخش

 شیتصور کرد اگر همه درآمد مصرف شود، افزا توانديمآن سو 

 یاول، به معنا فیمانند، سهام طبق تعر هايدارائاز  يبعض متیدر ق

 .باشد اندازپسنوع  کیثروت و  شیافزا

 یپژوهش و از آنجا که تمرکز ما بر رو نیا كردیتوجه به رو با

دوم  فیاست، تعر شانیا اندازپسافراد خانوار و رفتار  اندازپس

 .پژوهش دارد نیدر ا یشتریب تیموضوع

 اندازپسعوامل موثر بر  •

 یاقتصاد نهیبه زم يبستگ اندازپسعوامل موثر بر  صیتشخ

 يلیتحم طیو شرا يافتگیدرجه توسعه  رایدارد، ز يمورد بررس

در آن اقتصاد دارد. به  اندازپس زانیبا م يكیارتباط نزد یاقتصاد

بخش  اندازپساثرگذار بر  يعوامل اصل توانيم یهر رو

دولت، نرخ رشد  اندازپسکرد؛  انیشرح ب نیرا به ا يخصوص

نرخ بهره، تورم،  ات،یمال ،يتیجمع یهايژگیودرآمد سرانه، 

درآمد، منابع  عیتوز ،ياجتماع نیو تام يبازنشستگ مهیب یهابرنامه

مصرف،  یالگو ،يمال یو توسعه بازارها يمال یخانوار، ابزارها

 .(23 ،4ارز ) يقرض و نرخ واقع تیدرآمد، بار تكفل، محدود

 اندازپس اتینظر •

ه به مثابه یز سرماکه تمرکمعتقدند  یکالسک اقتصاددانان

ز کتمر یگر برایاست. از طرف د یتوسعه اقتصاد یبرا یدیلک

گر آنها یشتر وجود دارد. به عبارت دیب اندازپسا ز به یه نیسرما

 یه گذاریبه سرما يله دست نامرئیبه وس اندازپسه کمعتقدند 

بحث  یکنزد آنها  یره گذایو لذا بحث سرما شوديمل یتبد

شرط  اندازپسقرن نوزدهم وجود  یاست. به نظر علما اندازپس

ه ک يمتیبوده و ق یه گذاریآمدن سرما به وجود یبرا يافکالزم و 

گر آنها ینرخ بهره است. به عبارت د کنديمن ین دو را تضمیا

ابد بر اثر قانون عرضه و تقاضا، یش یافزا اندازپسه اگر کمعتقدند 
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است.  يحتم یاقتصاد يو ترق ابدیيمش یز افزاین یگذار هیسرما

ن هستند و به ینده خوشبیبه آ یکالسکه اقتصاددانان کاز آنجا 

 شوديمب فرض ین ترتیپول اعتقاد ندارند، بد ينگینقد یتقاضا

ار كب یيخود را در راهها یاندازهاپسنندگان، ک اندازپسه ک

ه كنیسب گردد و نه اک ده از آن بهره به صورت درآمک برنديم

 یبرا اندازپسجه ینند. در نتک یرفعال نگهداریل غكآن را به ش

قرار دارد  یدیشه در دسترس بخش تولیهم یه گذاریمقاصد سرما

ن یثابت فرض شود، روابط متقابل ب يدرآمد مله ک يو تا هنگام

بر سطح  یکالسکل یبر حسب تحل اندازپسو  یه گذاریسرما

نز در کی. گذارديمر ید تأثیب تولکیو بر تر نداشتهد اثر یتول يلک

ه یبا نظر یه گذاریو سرما اندازپسرد بازار كمورد عمل

نز فرض کیامال مخالف است. به نظر کها  یکالسکنئو

ه گذاران ینندگان و سرماک اندازپسه كنیبر ا يها مبن یکالسکنئو

 اندازپس، کعامل مشتر یکگروه واحد هستند و به خاطر  یک

نز معتقد است کیست. ین يحیفرض صح کننديم یه گذاریو سرما

ه گذاران دو گروه مختلف هستند و به یو سرما اندازکنندگانپس

. به نظر کننديم یگذاره یو سرما اندازپسخاطر عوامل مختلف 

 یيارآکتابع  یه گذاریو سرما يتابع درآمد مل اندازپسنز کی

ل متوسط به یه اگر مکاست  دمعتق یا نرخ بهره است. وی یينها

بخش  یه گذاری)در صورت برون زا بودن سرما اندازپس

 اندازپسشتر یابد، مردم بیش یافزا (و مخارج دولت يخصوص

انبار شده و  یش ناخواسته درموجودیافزان باعث یه اک، کننديم

ه ک دهنديماهش کد خود را تا آنجا ینندگان تولکدیجه تولیدر نت

 يول گردديمه خود باز یبه حالت اول اندازپس نیابراصفر شود، بن

ه اگر کمعتقد است  یگر، وی. از طرف دترنییپادر سطح درآمد 

و مخارج دولت و مستقل بودن  یه گذاریفرض ثابت بو دن سرما

نده از یفزا يم و آنها را تابعیر دهییرا تغ ين دو از درآمد ملیا

نه تنها موجب  اندازپسش در یم، افزایریدر نظر بگ يدرآمد مل

افته یاهش سطح تحقق که به كشده، بل ياهش درآمد ملک

، ياهش در درآمد ملک. چون شوديممنجر  ياجتماع اندازپس

ن در ی. ادهديماهش کشده را هم  یزیبرنامه ر یگذاره یسرما

گفته  ه اصطالحًا به آن تناقض خستکاست  یادهیپدواقع همان 

 یهانسبته کد یآ ين برمینز چنکی اندازپس. از تابع شوديم

ه درآمد آنها رو به ک یيشورهاکدر طول زمان در تمام  اندازپس

در حال  یشورهاکدر  يخی، اما سابقه تارروديمرشد است، باال 

نز فراهم کیه یفرض یبرا يفیار ضعیت بسیافته حمایتوسعه و توسعه 

 اندازپس تارن است رفكنز ممکین حالت فرمول ی. در بهترسازديم

ار سازد اما در درازمدت كآش يوتاهکار یرا در طول دوره بس

 .ستین يعمل

افته تا رفتار یرفته شده و بسط و گسترش یامال پذکه ک یاهینظر

 هیح دهد، فرضیل توضکو در سطح  یرا در سطح انفراد اندازپس

ه ابتدا توسط برومبرگ و ین نظریاست. ا يچرخه زندگ

ل شد. یمكو آندو ت يانیگلیمطرح و سپس توسط مود يانیگلیمود

 یزه عمده برایه انگک کنديمان یه بین فرضیساده ا يلیبه طور خ

ردن مصرف و کنواخت یكله اشخاص به منظور یبه وس اندازپس

شده در طول زمان است. طبق مدل  ينیش بیبراساس درآمد پ

رده است، کار یبس کمک اندازپسه در فهم رفتار ک يچرخه زندگ

ثروت،  یر نرخ رشد درآمد سرانه، موجودیتحت تأث اندازپسنرخ 

، متوسط سن يد به زندگیمانند ام لفمخت يتیات جمعیخصوص

از  يت، اندازه خانوار و بخشیجمع يع نسبی، توزينشستگباز

ت هستند، قرار یت بوده و مشغول فعالیه در سن فعالکت یجمع

ن كمم گذارنديمرها اثر ین متغیا یه روک یيهااستیس. ردیگيم

، هر يه چرخه زندگیر دهند. طبق فرضییرا تغ اندازپساست نرخ 

 ید رویر بگذارد بایتأث اندازپسنرخ  یه بخواهد روک ياملع

 .(21ن مدل اثرگذار باشد )یا يعناصر اساس

 شده یزیرفتار برنامه ر مدل

 ریمصرف تحت تاث ای دیخر یریگ میتصم ندیفرآ يطور کل به

 نیقرار دارد که شناخت ا يو درون يرونیدو دسته از عوامل ب

 کیوقوع  يدر شناخت و درک چگونگ يانیعوامل کمک شا

 ،ياجتماع ،يشامل عوامل فرهنگ يرونیب . عواملکنديمرفتار 

 ،ي)خانواده، خرده فرهنگ، سن، مرحله زندگ يو گروه یاقتصاد

 یو فرد يو...( و عوامل درون یمرجع، رهبران فكر یهاگروه

 .(16است ) يو کسب زندگ هایریادگیشامل ادراک نگرش 

و  ردیگيمشكل  یریادگیمواقع بر اثر  شتریانسان در ب رفتار

بر قصد و رفتار افراد است. فرد  رگذاریفرهنگ از عوامل مهم تاث
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را  يمتفاوت یو رفتارها هاخواسته، هابرداشت، هاارزش ياز کودک

خود از بستگان تا دوستان و همكاران[  يارتباط یهاحلقهاز ]

 (.17) آموزديم

است. افراد  رگذاریمصرف تاث ای دیبر رفتار خر زیخانواده ن نهاد

 رندیگيمخانواده فرا  قیرا از طر يقابل قبول زندگ یاستانداردها

 گاهیمفهوم خانواده در دوجا نی[ در اکننديم لی]و در جامعه تعد

آن  یو هنجارها هاارزش، هادگاهیدکه  يگروه مرجع )گروه

 هی( و گروه اولروديمرفتار به کار  یبنافرد به عنوان م کیتوسط 

افراد در مورد خرج  یهانگرش. کنديم یرگذارینقش و تاث یفایا

مدنظر، اغلب به  یانتخاب نوع و برندها يو حت اندازپسکردن و 

 .(22) ردیگيمرشد در خانواده شكل  ندیصورت ثابت و در فرآ

و مصرف توسط  دیمطالعه رفتار خر یبرا يمختلف یهاهینظر

مورد استفاده قرار گرفته است که از  يابیپژوهشگران بازار

شده است که خود مدل  یزیرفتار برنامه ر هینظر هاآن نیترجیرا

 یزیرفتار برنامه ر یاست. تئور يرفتار منطق یتئور افتهیتوسعه 

مورد  اریافراد بس یرفتار و قصد رفتار شیزیشده به منظور انگ

متداول در  یچارچوب نظر کیاستفاده قرار گرفته است و 

 (.18)  است دیعوامل قصد خر يبررس

 لیشده را به دل یزیرفتار برنامه ر هینظر 1985در سال  زنیآ

با  یارائه نمود. و يرفتار منطق هیموجود در نظر یهاتیمحدود

شده، تحت  یزیرفتار برنامه ر هیبه نظر دیعامل جد کیافزودن 

 نیترمهمدرک شده، تالش نمود تا  یعنوان کنترل رفتار

(. به 1دهد ) راررا تحت پوشش ق يعمل منطق هینظر تیمحدود

قصد  زیشده ن یزیرفتار برنامه ر هیدر نظر ،يعمل منطق هیمانند نظر

. شوديممحسوب  یدیمشخص عامل کل یانجام رفتار یافراد برا

شده توسط مطالعات مختلف مورد  یزیاعتبار مدل رفتار برنامه ر

قصد  ينیب شیپ یبرا ي( و مدل مناسب26 ،6قرار گرفته است ) دیتائ

و رفتار  يابیمصرف کنندگان در عرصه مطالعات بازار یرفتار

 .(2) شوديممصرف کننده محسوب 

 کنندهينیبشیپشده، قصد  یزیرفتار برنامه ر هیاساس نظر بر

و  يذهن یمهم رفتار است که خود با سه عامل نگرش، هنجارها

 (.25) ردیگيمقرار  ریتحت تاث یکنترل رفتار

ا عدم یت یزان مطلوبیقصد است که م شرانین پیاول نگرش

 ی. هنجارهادهديمک فرد نشان یک رفتار را از نظر یت یمطلوب

ن سازه ی. اشوديقصد مطرح م شرانین عامل پیبه عنوان دوم يذهن

است  یهنجار یباورها يعنیدرک شده  يفشار اجتماع ریتحت تأث

 يگران بستگید نتظاراتبرآوردن ا یزه فرد برایو شدت آن به انگ

 ياجتماع یدرک فشارها يبه معن يذهن ین هنجارهایدارد. بنابرا

 یرفتار است. کنترل رفتار کیا عدم اتخاذ یاتخاذ  یبرا

است. درک کنترل  یقصد رفتار شرانین پی، سومشدهدرک

ا عدم ینكه انجام یاز احساس فرد در مورد ا یادرجه يعنی یرفتار

 است. یو یحد تحت کنترل اراد هک رفتار تا چیانجام 

قصد و  ينیبشیپشده در  یزیمدل رفتار برنامه ر ینظر چارچوب

و جهان به کار گرفته  رانیدر ا يدر مطالعات مختلف دیرفتار خر

شده در  یزیرفتار برنامه ر یشده است از جمله کاربرد تئور

د یمؤثر بر سوء مصرف مواد در نوجوانان سع یفاکتورها ينیبشیپ

شده:  یزیربرنامهرفتار  یتئور توسعه 1391ان و همكاران یریبش

و همكاران  پورحسنابتكارعمل کارکنان  يدهشكل یبرا یيالگو

 يشده در بررس یزیرفتار برنامه ر یهینظر یریکارگبه ،1392

 یبرندها دیعوامل مؤثر بر قصد خر سبز مصرف دیقصد خر

( 20شده ) یزیرفتار برنامه ر افتهی میتعم هیلوکس بر اساس نظر

شده  یزیعوامل موثر بر مصرف سبز بر اساس مدل رفتار برنامه ر

(7). 

 نینگارش آن اول خیپژوهش به طور خاص تا تار نیا اما

خرد  اندازپسرفتار  نهیشده در زم یزیکاربرد مدل رفتار برنامه ر

 .شوديممحسوب 

به احساس و قضاوت  یعامل موثر بر قصد رفتار نی: اولنگرش

و  شوديمبودن رفتار مورد نظر اطالق  يمنف ایفرد در مورد مثبت 

در  ينامطلوب ایمطلوب  يابیکه فرد ارز کنديم انیرا ب یادرجه زین

سه جز  رندهیرفتار خاص دارد. نگرش دربرگ کیخصوص 

 یهاشیگرا) یرفتار و)احساسات(  ي)باورها(، احساس يشناخت

 یهايژگیوافراد نسبت به  یباورها يپاسخ( است؛ جزء شناخت

 يو اظهارات کالم ياداراک یهاپاسخو  تیموجود کیخاص 

موضوع است. جزء  ایباورها در خصوص آن محصول  نیا
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شامل  یو جزء رفتار جاناتیشامل احساسات و ه ياحساس

 تیموجود کی خصوص[ افراد در ماتیو تصم اناتیاقدامات، ]ب

نگرش به  یبر رو گریمطالعات د نیهمچن (.9ت ))محصول( اس

 يشده، نگرش را به دو جزء احساس یزیدر مدل رفتار برنامه ر ژهیو

 یرفتار( و ابزار کیاز چشم انداز انجام  یيهازهیانگو  جاناتی)ه

 (.8) کننديم میرفتار( تقس کی امدیپ یایاز مزا ي)درک شناخت

هر چه نگرش نسبت به رفتار مساعدتر ]در خصوص  معموالً

انجام آن  ینامطلوب نامساعدتر[ باشد، قصد افراد برا یرفتارها

و  انیهمچون محمد يباشد، که در مطالعات تریقو دیرفتار با

قرار گرفته  دییمورد تا 1398و همكاران  يو فرات 1397همكاران 

 .است

 يپژوهش در صدد بررس نیا هیفرض نیاساس اول نیبر ا لذا

 .مثبت نگرش بر قصد خواهد بود ریتاث یمعنادار

 یمثبت و معنادار ریخرد تاث اندازپسنگرش بر قصد  فرضیه اول:

 .دارد

کننده قصد در مدل  ينیب يشیعامل پ نی: دوميذهن یهنجارها

 یدرک شده برا يشده است، که فشار اجتماع یزیرفتار برنامه ر

بر  گرانید ریو تاث ردیگيمرفتار را در بر  کیعدم انجام  ایانجام 

]عدم  دییتا نیمب ياگر انتظار اجتماع يعنی. کنديم يابیرفتار را ارز

وجود دارد افراد  یشتریک رفتار باشد احتمال بی[ يرفتار منف دییتا

 ياجتماع یدرک فشارها(. 3) آن رفتار را انجام بدهند ]ندهند[

عدم  ایانجام ] یفرد برا کیافراد برجسته و مهم  یاز سو شتریب

عدم انجام  ایانجام  یرا برا یشتریب لیرفتار خاص، تما کیانجام[ 

در حوزه آموزش  يمتنوع یهاپژوهش. کنديم جادیآن رفتار ا

 (.26و7) انددادهقرار  دییرا مورد تا ریتاث نیا دیسالمت و رفتار خر

 ریخرد تاث اندازپسبر قصد  يذهن یهنجارها :دومفرضیه 

 .دارد یمثبت و معنادار

کننده قصد  ينیب شیعامل پ نی: سومشدهدرک یرفتار کنترل

شده از مدل  یزیمدل رفتار برنامه ر زکنندهیو عامل متما یرفتار

 کیخود در انجام  یهایيتوانااست. قضاوت افراد از  يرفتار منطق

 کیدرک افراد از منابع دردسترس در محقق نمودن  زیرفتار و ن

 .رفتار دارد

ک رفتارخاص یرش یپذ یبرا يتیچ نوع محدودیه كهیزمان

رفتار داشته  یبرا يوجود ندارد، فرد ممكن است کنترل کامل

انجام  یبرا يا امكانات کافیباشد. اگر مردم معتقد باشند که منابع 

انجام آن رفتار  یبرا یک رفتار را ندارند، احتماأل قصد قوی

به رفتار داشته باشند  تنسب ياگر نگرش مثبت ينخواهند داشت حت

آنها مهم هستند  یکه برا يگرانیاگر معتقد باشند که د يا حتیو 

 .(يذهن ی)هنجارها کننديم دییام آن رفتار را تأز انجین

 یدرک شده شامل دو جزء کنترل رفتار یکنترل رفتار عوامل

 يشخص نانیمربوط به اطم ياست. جزء داخل يو خارج يداخل

 ،يو اطالعات يكیزیف یفكر یها یيافراد است مثل مهارتها وتوانا

ره. یمانند استرس، ترس و غ ياحساس یهايژگیوو  یریگمیتصم

درک  رندهیرگو درب يرونیب یریشامل کنترل پذ يجزء خارج

در دسترس بودن منابع مورد  رینظ يافراد از کنترل بر موانع خارج

رفتار  کیانجام  یو...[ برا یاقتصاد ،يدانش ،يرساختی]ز ازین

و  يدرک شده بر آمادگ یمثبت کنترل رفتار ریتاث (.14ت)اس

و  انیچون محمد يرفتار خاص در مطالعات کیانجام  لیتما

 دییو تا يمورد بررس 1398و همكاران  يو فرات 1397همكاران 

 .قرار گرفته است

خرد  اندازپسدرک شده بر قصد  یکنترل رفتار :سومفرضیه 

 .دارد یمثبت و معنادار ریتاث

 یوابسته ریمتغ یدرک شده بر رو یکنترل رفتار میمستق اثر

 ،7) از مطالعات مورد پژوهش قرار گرفته است  يدر برخ زیرفتار ن

26). 

 اندازپسدرک شده بر رفتار  یکنترل رفتار :چهارمفرضیه 

 .دارد یمثبت و معنادار ریخرد تاث

واسطه رفتار در مدل  يکننده ب ينیب شی: قصد، پیرفتار قصد

و  ياز آمادگ یانشانهشده مطرح شده است و  یزیرفتار برنامه ر

انجام رفتار موردنظر است. هرچه نگرش و  یافراد برا لیتما

 یو کنترل رفتار ترمطلوبرفتار  کینسبت به  يذهن یهنجارها

خواهد  تریقورفتار  نجاما یباشد، قصد فرد برا تریقودرک شده 

رفتار به عنوان عامل  ی( بر رویرفتار اتیبود. اثر مثبت قصد )ن
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 ،7) قرار گرفته است دییمورد تا کننده در مطالعات گذشته نییتع

26). 

 ریخرد تاث اندازپسخرد بر رفتار  اندازپسقصد  :پنجمفرضیه 

 دارد. یمثبت و معنادار

 
 روش کار

 -یفیتوص یتماه یثو از ح یمطالعه از نظر هدف کاربرد ینا

به دو  داده یاست. گردآور یمقطع یو از نظر زمان یمایشیپ

صورت  یهو ثانو یهشامل منابع اول یدانیو م یاکتابخانهروش 

و روش  یهموضوع از منابع ثانو یاتو ادب یقتحق یشینه. پیرفتپذ

 یدانیروش م یه،از منابع اول هاداده یگردآور یو برا یاکتابخانه

سواالت پرسشنامه متناسب با  ید،و ابزار پرسشنامه استفاده گرد

 یطراح یشینبر مطالعات پ یو مبتن یقتحق یمدل مفهوم

برای سنجش روایی محتوا به روش کمی از ضریب  است. یدهگرد

خبره حوزه مالی استفاده  15نسبت روایی محتوا و با مشارکت 

گردید که با توجه به جدول الشه سواالتی که نسبت روایی 

بود جدا شده و پرسشنامه نهایی  0.49محتوای آنها بیشتر از 

سوال جمعیت شناختی  5سوال متغیرها،  17سوال ) 24شامل 

( را تشکیل اندازپسسوال خوداظهاری درصد بروز رفتار  2و 

نفر از  30دادند. پرسشنامه به منظور پیش آزمون پایایی برای 

غییر به افراد جامعه آماری ارسال شد که نتایج آن برای هر مت

 به دست آمده است. 1شرح جدول شماره 

سنجش روایی محتوا به روش کمی، روش آلفای  .1 جدول شماره

 کرونباخ
مقدار آلفای  تعداد سواالت متغیر

 کرونباخ

 0.895 3 نگرش

 0.746 3 هنجارهای ذهنی

 0.751 4 کنترل رفتاری درک شده

 0.793 3 اندازپسقصد 

 0.763 4 اندازپسرفتار 

که برای گویه های همه متغیرها  با توجه به مقدار آلفای کرونباخ

 پایای پرسشنامه قابل قبول ارزیابی شد. است، 0.7بیشتر از 

تهران  یعموم افراد جامعه در قلمرو مکان یقبه منظور انجام تحق

با  هاداده یگردآور یهمزمان یلدر نظر گرفته شدند. به دل

پرسشنامه  یبهداشت یهاپروتکل یتو رعا 19 یدکوو یریگهمه

در دسترس در  یهانمونهشد و به  یهته یکیبه صورت الکترون

. با یدارسال گرد یاجتماع یهاشبکهو  یمختلف ارتباط یهاهیال

تهران طبق جدول  ینفر یکصدهزار یتوجه به حجم جامعه باال

با توجه به  امانمونه در نظر گرفته شد  384مورگان 

 250به ه پرسشنامه ارسال شد 379 ، ازذکر شده یهاتیمحدود

پرسشنامه با پاسخ  201 یتاپرسشنامه پاسخ داده شد که نها

و  یروه به دست آمد، که با توجه به یلکامل به منظور تحل

نسبت تعداد  یریچند متغ یونرگرس یلدر تحل 1995همکاران، 

و با  کمتر 5از  یدمستقل نبا یرهاینمونه )مشاهدات( به متغ

 یلرمو  1970 و فلورت یکینسهالتوسط  ترکارانههمحافظنسبتی 

مشاهده به ازای هر متغیر مستقل، این  10، 1973و کانس 

نمونه نیاز دارد که از این  40متغیر مستقل حداقل  4پژوهش با 

 یکم یت. با توجه به ماه(11) حیث به کفایت نمونه رسیده است

 یبرا اساسیپاسو نرم افزار  یفیپژوهش حاضر از آمار توص

و نرم افزار  یو آمار استنباط یشناخت یتجمع یهاداده یلتحل

 است. یدهاستفاده گرد یاتآزمون فرض یبرا اسالیپاسمارت 

 جینتا

بر اساس نتایج به دست آمده در آمار توصیفی بیشترین تعداد 

برای متغیر جنسیت، سن، تحصیالت، شغل و میزان  هاپاسخ

سال، کارشناسی،  40تا  36به ترتیب مردان، بین  اندازپس

را در  اندازپسکارمند دولتی و بین پانصد تا یک میلیون تومان 

نتایج کلی جمعیت شناختی پژوهش در جدول  .ردیگیمبر 

 ارائه شده است. 2شماره 

استنباطی و معادالت ساختاری، ابتدا با  یهالیتحلبه منظور 

و بر اساس محاسبه چولگی و  اساسیپاساستفاده از نرم افزار 

متغیرها از توزیع نرمال پیروی کشیدگی مشخص شد که 
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آزمون  از هاداده. همچنین با توجه به کوچک بودن کنندینم

ویلک نیز برای تشخیص نرمال بودن داده استفاده شد، -شاپیرو

برای تمامی  0.05که با توجه به سطح معناداری کمتر از 

رد شد، بنابراین  هادادهنرمال نبودن مبنی بر  H0متغیرها فرض 

 نرمال نیست. هادادهتوزیع 

مبستگی برای ارزیابی رابطه ه هادادهبا توجه به نرمال نبودن 

بین متغیرها از آزمون اسپیرمن استفاده شد و پس از خارج 

اد پرت از طریق رسم نمودار پراکندگی، تعد یهانمونهکردن 

عناداری تقلیل یافت که با توجه به سطح م مورد 161به  هانمونه

( و مقدار و عالمت همبستگی و H0)رد فرض  0.05کمتر از 

مشخص شد که بین متغیرهای مستقل و  0.5مقدار بیشتر از 

وابسته در این تحقیق رابطه مثبت و معناداری وجود دارد، 

ضریب همبستگی و اهمیت برای همه متغیرها به شرح جدول 

 به شد.محاس 3شماره 

مبستگی برای ارزیابی رابطه ه هادادهبا توجه به نرمال نبودن 

بین متغیرها از آزمون اسپیرمن استفاده شد و پس از خارج 

اد ی پرت از طریق رسم نمودار پراکندگی، تعدهانمونهکردن 

عناداری مورد تقلیل یافت که با توجه به سطح م 161به  هانمونه

و مقدار و عالمت همبستگی و ( H0)رد فرض  0.05کمتر از 

مشخص شد که بین متغیرهای مستقل و  0.5مقدار بیشتر از 

وابسته در این تحقیق رابطه مثبت و معناداری وجود دارد، 

ضریب همبستگی و اهمیت برای همه متغیرها به شرح جدول 

 محاسبه شد. 3شماره 

به منظور ارزیابی کفایت نمونه و ساختار عاملی داده از شاخص 

KMO 1 و تحلیل سطح معناداری بارتلت استفاده شد که مقادیر

آمد و نشان  به دست 0.05و کمتر از  0.814آن به ترتیب شامل 

و مناسب بودن ساختار عاملی  هادادهدهنده کفایت مناسب 

است. همچنین به منظور ارزیابی میزان تصادفی بودن  هاداده

اده شده که نتیجه آن داده استف 2از آزمون تصادفی بودن هاداده

برآورد شد و نشان دهنده  0.05برای همه متغیرها بیشتر از 

 در این تحقیق بود. هادادهتصادفی بودن 

ه گیری در ادامه به بررسی روایی و پایایی برای بررسی مدل انداز

ل و آزمون ضریب مسیر و کیفیت مدل به منظور اندازه گیری مد

 اسالیپاسمارت رم افزار ساختاری تحقیق با استفاده از ن

 پرداخته شد.

                                                           
1 Kaiser-Meyer-Olkin 

گیری  پایایی سازه با آلفای کرنباخ و ضریب ترکیبی مورد اندازه

ذهنی  قرار گرفت که آلفای کرنباخ همه متغیرها به غیر از هنجار

بود، اما شاخص ترکیبی که برتری  0.7( بیش از 0.635)

 بیشبیشتری نسبت به آلفای کرنباخ دارد برای همه متغییرها 

ل نیز بود، بنابراین همبستگی درونی سواالت و پایایی مد 0.7از 

  مورد تایید قرار گرفت.

 
 ی پژوهششناختتیجمع. اطاعات کلی 2جدول 

 درصد تعداد متغیر

 35.8 72 زن جنسیت

 64.2 129 مرد

 2.0 4 سال و کمتر 20 سن

 7.5 15 سال و باالتر 51

 8.0 16 سال 25تا 21بین 

 15.9 32 سال 30تا  26بین 

 20.9 42 سال 35تا  31بین 

 25.9 52 سال 40تا  36بین 

 15.9 32 سال 45تا  41بین 

 4.0 8 سال 50تا  46بین 

 14.4 29 دکتری و باالتر تحصیالت

 17.4 35 دیپلم

 37.3 75 کارشناسی

 29.4 59 کارشناسی ارشد

 1.5 3 کمتر از دیپلم

 6.5 13 خانه دار شغل

 10.0 20 دانشجو

 2.0 4 دبیر

 22.4 45 سایر

 1.5 3 کارآفرین

 1.5 3 کارگر

 22.4 45 کارمند خصوصی

 27.4 55 کارمند دولتی

 6.5 13 کسب و کار آزاد

 31.8 64 بیشتر از یک میلیون تومان میزان پس انداز

 17.9 36 هزارتومان 500تا  201بین 

میلیون هزار تا یک  501بین 

 تومان

52 25.9 

 24.4 49 هزار تومان 200کمتر از 

 

 

2 Runs Test 
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 .  ضریب همبستگی و اهمیت متغیرهای پژوهش3جدول شماره 

کنترل رفتاری  هنجارذهنی نگرش    

 درک شده

 رفتار قصد

Spearman's 
rho 

 **Correlation Coefficient 1.000 .493** .325** .636** .552 نگرش

Sig. (2-tailed)   0.000 0.000 0.000 0.000 

 **Correlation Coefficient .493** 1.000 .262** .576** .565 هنجارذهنی

Sig. (2-tailed) 0.000   0.001 0.000 0.000 

 **Correlation Coefficient .325** .262** 1.000 .453** .492 کنترل رفتاری درک شده

Sig. (2-tailed) 0.000 0.001   0.000 0.000 

 **Correlation Coefficient .636** .576** .453** 1.000 .752 قصد

Sig. (2-tailed) 0.000 0.000 0.000   0.000 

 Correlation Coefficient .552** .565** .492** .752** 1.000 رفتار

Sig. (2-tailed) 0.000 0.000 0.000 0.000   

N 161 161 161 161 161 

  **. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 د،برای سنجش روایی از روایی محتوا و روایی سازه استفاده ش

از ضریب  ،خبره حوزه مالی 15با مشارکت  روش کمیابتدا به 

ه نسبت روایی محتوا استفاده گردید که با توجه به جدول الش

بود، همچنین  0.49ی سواالت بیشتر از نسبت روایی محتوا

وایی روایی سازه از طریق بارهای عاملی، شاخص روایی همگرا و ر

 واگرا مورد سنجش قرار گرفت. بار عاملی سواالت محاسبه شد

از مدل  0.7عاملی کمتر از به دلیل بار  Q4 ،Q7که سواالت 

ملی شود. بنابراین بار عا ترمناسبحذف شدند تا برازش مدل 

ل را ارزیابی شد که روایی سازه مد 0.7تمامی سواالت بیشتر از 

بیشتر  ومعناداری بار عاملی مورد تایید قرار داد. همچنین مقدار 

 0.99+ برای تمامی سواالت در سطح معناداری 2.58بودن آن از 

متوسط  روایی همگرا با استفاده از معیارورد تایید قرار گرفت. م

به منظور سنجش اعتبار درونی  AVEواریانس استخراج شده 

دار ، به دست آمد که مقرودیممدل اندازگیری انعکاسی به کار 

ست بود که به معنای آن ا 0.5آن برای همه متغیرها بیشتر از 

درصد واریانس مشاهده  50که متغیر پنهان مورد نظر حداقل 

ا همچنین برای تمامی متغیره. کندیمپذیرهای خود را تبیین 

 است. AVEمقدار پایایی ترکیبی بیشتر از مقدار 

 یهامدلبرازش  یبررس هاییارمع یگرواگرا، از د ییروا

 یسه: الف( مقادهدیماست که دو موضوع را پوشش  یریگاندازه

سازه با آن سازه در مقابل  یک یهاشاخص ینب یهمبستگ یزانم

 یزانم یسه. ب( مقایگرد یهاسازه با هاشاخصآن  یهمبستگ

آن  ستگیدر مقابل همب شیهاشاخصسازه با  یک یهمبستگ

 و فورنل در این تحقیق روایی واگرا با روش هاسازه یرسازه با سا

محاسبه گردید، بر اساس این معیار یک متغیر پنهان در  الرکر

مقایسه با سایر متغیرهای پنهان، باید پراکندگی بیشتری را در 

بین مشاهده پذیرهای خود داشته باشد تا بتوان گفت روایی 

 AVEیا همان جذر واگرایی باالیی دارد. اگر مقادیر قطر اصلی 

برای هر متغیر پنهان، از همبستگی آن با سایر متغیرهای 

انعکاسی در مدل بیشتر باشد، روایی واگرای مدل اندازه گیری 

. با توجه به نتایج جذر شودیمانعکاسی در سطح سازه تایید 

AVE.روایی واگرای مدل در این تحقیق مورد تایید قرار گرفت ، 

ختاری این تحقیق در حالت ضرایب به منظور سنجش مدل سا

 مسیر، به شرح شکل زیر محاسبه شد.
 ی پژوهشهاسازه: بارعاملی گویه ها و روایی و پایایی 4جدول شماره 

ضریب   

مسیر 

 مستقیم

معناداری 

ضریب 

مسیر 

 مستقیم

 نتیجه

H1 تایید 7.28 0.525 نگرش بر قصد 

H2 تایید 5.438 0.31 هنجار ذهنی بر قصد 

H3 تایید 3.521 0.211 شده بر قصدکنترل رفتاری درک 

H4 تایید 2.965 0.178 شده بر رفتارکنترل رفتاری درک 

H5 تایید 11.901 0.736 قصد بر رفتار 
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 ضریب مسیر و معناداری ضریب مسیر: 5جدول شماره 

بار  شاخص گویه سازه

 عاملی

معناداری بار 

 عاملی

آلفای 

 کرنباخ

پایایی ترکیبی 
CR 

روایی همگرا 
AVE 

 Q1 0.877 19.402 0.813 0.889 0.729 پس انداز کردن ایده بسیارخوبی است. نگرش

 Q2 0.874 22.413 پس انداز کردن انتخابی عاقالنه است.

 Q3 0.808 24.922 پس انداز کردن هیجان انگیز است.

 زندگی من، پس انداز کردن را بهافراد ارزشمند  هنجار ذهنی

 کنند.من پیشنهاد می

Q5 0.752 12.245 0.558 0.813 0.686 

من برای نظر خانواده ام در خصوص پس انداز 

 کردن ارزش قائل هستم.

Q6 0.899 32.134 

کنترل رفتاری 

 درک شده

در  من اراده و مهارت الزم را برای پس انداز کردن

 اختیار دارم.

Q8 0.788 12.251 0.723 0.84 0.636 

من توان الزم را برای کنترل هیجانات خود در 

 خصوص پس انداز کردن دارم.

Q9 0.798 13.037 

توانم منابع و شرایط پس انداز در صورت نیاز می

 کردن را برای خود فراهم کنم.

Q10 0.807 15.286 

 Q11 0.857 26.454 0.785 0.875 0.701 می کنم. پس انداز کردن را به دیگران پیشنهاد قصد پس انداز

 هر زمان نیاز باشد برای پس انداز کردن برنامه

 ریزی می کنم.

Q12 0.754 15.032 

تمایل دارم برای رسیدن به خواسته هایم پس 

 انداز کنم.

Q13 0.893 41.31 

رفتار پس 

 انداز

عنوان ام به پس انداز کردن را برای خود و خانواده

 یک انتخاب در نظر می گیرم.

Q14 0.852 30.602 0.862 0.906 0.708 

وقت و منابع الزم را برای پس انداز کردن 

 اختصاص می دهم.

Q15 0.855 28.433 

 Q16 0.794 18.139 کنم.هر وقت که بتوانم پس انداز می

 Q17 0.862 37.342 من به پس انداز کردن مقید هستم.

به شرح جدول  هاهیفرضنهایتا سنجش مدل ساختاری و آزمون 

ی تحقیق مورد هاهیفرضاستخراج شد که نتایج همه  5شماره 

 )بیرونی( گیریبه منظور آزمون کیفیت مدل اندازه تایید قرارداد.

 1به ترتیب از شاخص اشتراکی و مدل ساختاری )درونی( پژوهش

استفاده شده است، که مقدار هر دو شاخص  2و شاخص افزونگی

برای متغیرها کیفیت مدل مدل اندازه گیری و مدل ساختاری 

                                                           
1 Construct Crossvalidated Communality (CV COM) 
2 Construct Crossvalidated Redundancy (CV RED) 

شاخص  نیترمهم این پژوهش را مطلوب ارزیابی نموده است.

شاخص  ییحداقل مجذورات جز یکمدل در تکنکل  برازش

 یندسه یانگینشاخص با استفاده از م یناست. ا 3نیکویی برازش

قابل محاسبه است.  یاشتراک یهاشاخص یانگینو م R2شاخص 

و  یدابداع گرد توسط تننهاوس و همکاران نیکویی برازش یارمع

 .شودیمحاسبه م یرطبق رابطه ز
GOF = √average (Commonality) × average (R2) 

3 GOF 
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با  Commonalityمقدار  یآنجا که در حداقل مربعات جزئ از

AVE را ارائه یرفرمول ز( 2009لس و همکاران )برابر است وتز 

 اند:کرده
GOF = √average (AVE) × average (R2) 

شاخص  یابیارز یسه مقدار برا( 2009و همکاران ) وتزلس

 و متوسط 25/0 ضعیف، بیشتر از 1/0 بیشتر از نیکویی برازش،

ار محاسبه . با توجه به مقدانددر نظر گرفتهقوی  36/0 بیشتر از

. مدل دارای برازش قوی ارزیابی است 0.69شده در این تحقیق 

مانده استاندارد  یمربعات باق یانگینم یشهشاخص ر ینهمچن

نسبت به شاخص  یشتریب یحترج ی( که به تازگSRMRشده )

GOF ییدمدل را مورد تا ینا قابل قبولبرازش  یزاست ن یافته 

و  قابل قبول 1/0شاخص کمتر از  یندار اقرار داده است. مق

لر ؛ هنس1999)هو و بنتلر،  گرددیمخوب قلمداد  8/0کمتر از 

 (.2014و همکاران، 

 
برازش مدل: 6جدول شماره   

GOF SRMR Chi-Square 

0.69 0.09 395.59 

 

 گیرییجهو نتبحث 

 5در جدول شماره با توجه به مقدار معناداری ضرایب مسیر 

تاثیر مثبت،  اندازپسنتیجه گرفت که نگرش افراد به  توانیم

ایشان دارد و مهمترین  اندازپسمستقیم و معناداری بر قصد 

. لذا تقویت و شودیممحسوب  اندازپسعامل در تعیین قصد 

احساسی، شناختی و ابزاری نگرش از سوی  یهاجنبهتوجه به 

 اندازپسفتار از طریق قصد و ر تواندیمدر افراد  گذارناستیس

و سرمایه  اندازپسافراد و به طبع آن  اندازپسموجب افزایش 

محمودیان و همکاران  یهاافتهیعالرغم  گذاری ملی گردد.

در رفتار خرید لوکس، در این پژوهش هنجار ذهنی افراد  2018

ایشان دارد.  اندازپستاثیر مثبت، مستقیم و معناداری بر قصد 

تبیین رفتار افردا به طور کلی و به طور  در رسدیملذا به نظر 

به زمینه پژوهش  ستیبایمخاص با مدل رفتار برنامه ریزی شده 

افراد دقت نظر بیشتری کرد تا به حقیقت کارکردی  فرهنگو 

عوامل موثر بر یک رفتار دست یافت. بنابراین در زمینه پس انداز 

ناخت و خرد مدیران و سیاست گذاران بازاریابی بایستی به ش

تقویت هنجار ذهنی افراد نیز توجه داشته و برای برنامه ریزی 

 کنند.

 

 



 
 

 63سال ویژه روانشناسي، ، 2، شماره 99تیر -خرداد جله دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهدم -74

کنترل رفتاری درک شده بر قصد و رفتار پس انداز نیز تاثیر 

مثبت، مستقیم و معناداری دارد که این اثر بر قصد خرید در 

 2017و جین و همکاران  2018مطالعات محمودیان و همکاران 

مورد تایید  2014و اثر آن بر رفتار نیز توسط مصباحی و اخوان 

کنترل رفتاری درک شده قرار گرفته است. بنابراین بایستی به 

و مولفه های ان از جمله داشتن توانایی، اعتماد به نفس، منابع، 

پول، زمان و سایر عوامل توجه کرده و به دنبال تقویت آن در 

 رفتار پس انداز خرد بود. زمینه

 و علیزاده و 2014در نهایت همچون مطالعات گذشته وو و چن 

از قصد پس اند معنادار مثبت، مستقیم و، تاثیر 2017رجب زاده 

ارکرد کبر رفتار پس انداز مورد تایید قرار گرفت که نشان دهنده 

مدل مذکور در شناخت رفتار پس انداز خرد است، هر چند در 

ی عمل یک شکاف بین قصد و رفتار پس انداز وجود دارد که گاه

بروز  افراد عالرغم داشتن قصد انجام یک کار رفتار مورد انتظار

رد که بررسی دالیل این شکاف در مطالعات بسیاری مو ددهنینم

 بررسی قرار گرفته است.

نتایج  تواندیموجود داشت که  ییهاتیمحدوددر این پژوهش 

را متاثر سازد، ازجمه شرایط اقتصادی مردم ایران در زمان انجام 

این پژوهش که تجربه چند سال تورم شدید و عدم رشد متناسب 

 اندازپسهم قصد  تواندیمکه به طبع آن  اندداشتهدرآمدها را 

را عالرغم داشتن نگرش، هنجار ذهنی و کنترل رفتاری مساعد 

را تضعیف کند. دیگر محدودیت این پژوهش  اندازپسو هم رفتار 

عدم وجود ادبیات موضوع اختصاصی در زمینه رفتار  توانیمرا 

ده دانست. همچنین مبتنی بر مدل رفتار برنامه ریزی ش اندازپس

دسترسی به  19 دیکووبه دلیل شرایط حاصل از اپیدمی 

پاسخگویان بیشتر حاصل نشد که عدم وجود این محدودیت 

 به تعمیم پذیری مدل اعتبار بیشتری بدهد. توانستیم

 ترجامعو  ترقیدقبه منظور توسعه این پژوهش و حصول نتایج  

رهای دیگر با این مدل در مخاطبان شه شودیمپیشنهاد 

فرهنگی و قومی متفاوت مورد مطالعه قرار بگیرد تا  یهایژگیو

قالب یک مطالعه تطبیقی، اشتراکات و افتراقات حاصل از 

مشخص  اندازپستفاوتهای فرهنگی و اثر آن بر قصد و رفتار 

گردد و اعتبار پژوهش را واجد اهمیت و جامعیت بیشتری کند. 

همچنین از آنجا که مبتنی بر مبانی نظری مطالعات فراوانی 

قصد توانسته است  50که در واقعیت تنها کمتر از  دهدیمنشان 

منجر به رفتار گردد، که این امر مبین یک شکاف بین قصد و 

با رویکردی کیفی  تواندیمدی رفتار است، بنابراین مطالعات بع

بپردازد و  اندازپسبه تبین عوامل موثر بر شکاف قصد و رفتار 

را مورد پژوهش  هاافتهی یریپذمیتعمنیز در یک رویکرد کمی 

 قرار دهد.

 تشکر و قدردانی
اد اسگگالمي آزدانشگگگاه  دکتری نامهپایان برگرفته از مقاله این

شك     واحد  سایي عوامل موثر بر  شنا اف علوم و تحقیقات با عنوان 

 تید راهنما و مشاور . نویسنده از اسا  باشد مي اندازپسقصد و رفتار  

 الکم نمودندو تمامي کساني که در این راستا با محقق همكاری   

 تشكر را دارد.

 تعارض منافع
.باشدمياین مطالعه فاقد تضاد منافع 

 

 

 

 



 
 

 و همكاران سجاد خزائي                                               خرد انداز پس رفتار تبیین در شده ریزی برنامه رفتار مدل کاربست -75

  



 
 

 63سال ویژه روانشناسي، ، 2، شماره 99تیر -خرداد جله دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهدم -76

Original Article 

 

Application of planned behavior model in explaining micro-savings 

behavior  

Received: 20/03/2020 - Accepted: 02/07/2020 

 

 
Sajjad Khazaei1 

Hossein Vazifehdoust 2* 

Mohammad Bamani Moghadam3 

 

 
1 Graduate of Business Management, 

Faculty of Management and 

Economics, Tehran Branch of Science 

and Research, Islamic Azad University, 

Tehran, Iran. 
2 Professor of Business Management, 

Faculty of Management and 

Economics, Science and Research 

Branch, Islamic Azad University, 

Tehran, Iran. (Corresponding Author) 
3 Professor of statistics, Department of 

Mathematical Science and Computer, 

Faculty of Economics, Allameh 

Tabataba’i University, Tehran, Iran 

 

 
 Email: vazifedust@yahoo.com 

 Abstract 

Introduction: Research on explaining behavior with respect to psychological 

variables is important for researchers; therefore; The purpose of this study is 

to Application of planned behavior model in explaining micro-savings 

behavior. 

Methods: This study is applied in terms of purpose and in terms of 

descriptive-survey nature and in terms of cross-sectional time. Data collection 

was done in two ways: library and field. After removing incomplete and 

discarded samples, 161 samples were analyzed, which according to Halinsky 

and Flort in this study has reached the adequacy of the sample. A 

questionnaire was used to collect the desired information. The initial 

questionnaire was provided to 15 experts to assess the validity and reliability 

and was used after ensuring the validity and reliability. Structural equation 

modeling (SEM) and partial least squares (PLS) method and SmarPLS 

software were used to analyze the data. 

Results: The results showed that the GOF criterion for the overall model fit 

was calculated to be 0.69, which indicates a strong fit of the model. Also, 

based on the standardized root mean square index (SRMR), which has 

recently been preferred, the acceptable fit of this model has been confirmed. 

Conclusion: It seems that using the planned behavior model in explaining 

micro-savings behavior in order to identify and strengthen the factors 

affecting micro-savings behavior is useful and effective. 

Keywords: Micro-savings behavior, Savings intention, Theory of planned 

behavior, Structural equation model 

 

 



 
 

 و همكاران سجاد خزائي                                               خرد انداز پس رفتار تبیین در شده ریزی برنامه رفتار مدل کاربست -77

References 
1. Ajzen, I. (1991). "The Theory of Planned Behavior", Organizational Behavior and Human Decision 

Processes, (50:2), pp. 179-211. 

2. Alizadeh, A., & Rajabzadeh, M. (2017). “Investigating the Factors Affecting Customer Online Shopping 

Behavior Using Theory of Planned Behavior”. New Approaches to Management and Accounting, 1(3), 

13-32. [In Persian] 

3. Al-Swidi, A. Rafiul Huque, S. Hafeez, M. & Mohd Shariff, M. (8150). The role of subjective norms in 

theory of planned behavior in the context of organic food consumption. British Food Journal, 552(51), 

5525-5521. 

4. Bahrami j., aslani p., determinants of private sector's saving in iran, iranian economic research summer 

2005, volume 7, number 23; page(s) 119 to 145. [In Persian] 

5. Chin, J., Jiang, B., Mufidah, E., Persada, S., & Noer, B. (2018). “The Investigation of Consumers’ 

Behavior Intention in Using Green Skincare Products: A Pro-Environmental Behavior Model Approach”. 

Journal of Sustainability, 10, 1-15. 

6. Cook, A.J., Kerr, G.N., and Moore, K. (2002), "Attitude and intentions towards purchasing GM food", 

Journal of Economic Psychology, 23, 557-572. 

7. Forati Hassan, Khalag Omid, Noor Mosavi Mahdi, Factors Affecting Green Consumption Based on the 

Planned Behavior Theory (Case Study: Citizens of Qazvin), Quarterly Journal of Environmental 

Education and Sustainable Development Vol. 7, No. 3, Spring 2019 (59-70). [In Persian] 

8. French, d. P. Sutton, s. Henning, s. J. Mitchel, j. Wareha, n. J. g Riffin, s. k, Inmonth, a. L. (8115). The 

importance of affective beliefs and attitudes in the theory of planned behavior: predicting intention to 

increase physical activity’, Journal of applied social psychology, 35(9), 5280-5 202. 

9. Hawkins, D. Boston, R and Kani, K. (2006).Consumer behavior. Rousta, A and Bhthahi.A.Tehran: Sargol 

Publishing. (In Persian). 

10. Hessami, H. & Yousefi, P. (2013). “Investigation of major factors influencing green purchasing behavior: 

Interactive approach”. European Online Journal of Natural and Social Sciences, 2(4), 584-596. [In 

Persian] 

11. Hooman, H. (2014). Structural Equation Modeling with Software Application. Samt publication (in 

Persian). 

12. Jain, S. & Naved Khan, M. (2017). Measuring the impact of beliefs on luxury buying behavior in an 

emerging market: empirical evidences from India. Journal of Fashion Marketing and Management: An 

International Journal, 85(3), 5-05. 

13. Javadzade H. PhD 2Sharifirad Gh. PhD 3Reisi M. PhD. Applying the Theory of Planned Behavior to 

Predicting Nurse’s Intention and Behavior in Using Health Literacy Strategies in Patient Education, Iran 

Journal of Nursing (IJN) Vol.28, No.97, Dec 2015: 23-33. 

14. Jin, B & Kang, j (2011). Purchase intention of Chinese consumers toward a US apparel brand: a test of a 

composite behavior intention model, Journal of Consumer Marketing, 522-599. 

15. Karami a., evaluating the effect of government expenses on national saving rate in iran, iranian journal 

of trade studies (ijts) spring 2008, volume 12, number 46; page(s) 231 to 254. [In Persian] 

16. Khairi, B., & Fathi, F. (2015). “An overview of the support of prominent figures and their impact on 

consumer behavior”. Gilan: The first international conference on accounting, business management and 

innovation, the Institute of Pointegrators of New Thoughts and the Municipality of Mona Sara. [In 

Persian] 

17. Kim, M., Wong, S., Chang, Y., & Park, J. (2016). Determinants of customer loyalty in the Korean 

smartphone market: Moderating effects of usage characteristics. Journal of Telematics and Informatics, 

33(4), 936-949. 

18. Maichum, K., Parichatnon, S., & Peng, K. (2017). Factors Affecting on Purchase Intention towards Green 

Products: A Case Study of Young Consumers in Thailand. International Journal of Social Science and 

Humanity, 7(5), 330-335. 

19. Mesbahi Jahromi, Negaralsadat. Akhavan Kharazian, Maryam. Evaluating the effect factors of planning 

behavior on online shopping behaviour. NMRJ_2014 Spring_Vol 4_Issue 4_Pages 101-112. [In Persian] 

20. Mohammadian Mahmoud, Dehdashti Shahrokh Zohreh, Lari Mahnaz, Factors affecting the purchase 



 
 

 63سال ویژه روانشناسي، ، 2، شماره 99تیر -خرداد جله دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهدم -78

intention of luxury brands based on generalized theory of planned behavior, Quarterly Journal of Brand 

Management Vol 5, Issue 55, Fall 2018. [In Persian] 

21. Mojtahed a., karami a., evaluation of effective variables on behavior of national saving in iranian 

economy, iranian journal of trade studies (ijts) summer 2003, volume 7, number 27; page(s) 1 to 28. [In 

Persian] 

22. Niknejad, B., & Ebrahimi, A. (2015). “Investigating the Effects of Selected Green Shopping on Green 

Shopping (Case Study: Green Chicken)”. Malayer: National Conference on Management and Education,. 

23. Piraee Khosro, Keshavarzi Mohammad, Arabi Hossein (Adib), Determinants of Private Saving in IRAN 

With Emphasis on Real Exchange Rate and Borrowing Constraints, Volume 1, Vol1-No1 Summer 2013 

Pages 63-92. [In Persian] 

24. Sobhani hassen, barkhordari mohammad reza, review over effective factors on saving in private sector 

iran's oil economy, tahghighat-e-eghtesadi spring 2011, volume 46, number 94; page(s) 23 to 44. [In 

Persian] 

25. Wu, S., & Chen, J. (2014). A Model of Green Consumption Behavior Constructed by the Theory of 

Planned Behavior. International Journal of Marketing Studies, 6(5), 119-132. 

26. Zandhessami, Hessam. Parvinchi, Shima. Application of the Theory of Planned Behavior to examine 

consumer's green purchase intention, Journal of Development Evolution Management, No. 18, 2014, 

Pages: 23 - 30. 

27. Zhang, J., Chan, S. and Fang, X. (2004), "Enterprise User Adoption of VoIP", New Media Age, April 29, 

2004, http://facweb.cti.depaul.edu/ctiphd/ctirs04/submissions/cameraready /Zhang.doc 

 

http://facweb.cti.depaul.edu/ctiphd/ctirs04/submissions/cameraready%20/Zhang.doc

