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 چکیده
 الگوهای سمت به حرکت ضرورت و مصرف پیامدهای مختلف ابعاد به بیشتری توجه اخیر هایسال در پژوهشگران
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 کنندگانمصرف در آگاهانه مصرف هایمؤلفه شناسایی حاضرپژوهش  از هدف. است کنندگانمصرف رفتار بر متمرکز
 به دانشگاه اساتید و پژوهشگران با عمیق مصاحبه طریق از و ایزمینه نظریه بر مبتنی کیفی رویکرد با این پژوهش .است

 هدفمند گیرینمونه فرایند طریق از کنندگان،مشارکت. پردازدمی کنندگانمصرف در آگاهانه مصرف هایمؤلفه شناسایی
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 . مقدمه1

مفهوم مصرف، ابعاد و آثار و نتایج آن همواره مبحثی چالش برانگیز در علوم انسانی و علوم اجتماعی و به 
و رشد  هرچه بیشتر صنعتی شدن جوامع های اخیر و بادر دههبازاریابی بوده است.  مبانی نظریخصوص در 

مصرف  رسدمیبه نظر  و جاد شدهسبک زندگی و الگوهای مصرف در جوامع ای ای درشهرنشینی تغییرات گسترده
افراطی، مصرف متظاهرانه و حتی تبدیل شدن پدیده مصرف به یک ابزار مهم تمایز اجتماعی از مسائل قابل 
تامل عصر حاضر است که معنای مصرف و پیامدهای آن را دستخوش تغییرات جدی کرده و مصرف را از 

یامدهای مختلف در زندگی بشر تبدیل نموده است. تغییراتی که ای با ابعاد و پاقتصادی به پدیده صرفاًای پدیده
های مختلف علوم انسانی گشته و پژوهشگران را به تامل های جدی در میان اندیشمندان حوزهباعث ایجاد نگرانی

ی از مفاهیمی که در کی ی الگوهای مصرف، پیشایندها و پیامدهای آن در عصر حاضر وا داشته است.بیشتر درباره
های اخیر و در مقابل آثار و پیامدهای مصرف مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته، مفهوم پایداری است. در سال

وکارها امروزه اهمیت خاصی پیدا کرده است، طوری یک هدف در کسب عنوانبهکشورهای توسعه یافته پایداری 
هر ساله در کنار سایر اهداف خود اهداف خود در حوزه پایداری را نیز مشخص کرده و میزان  هاشرکتکه 

باید در  هاشرکتوکار کنند. مطابق مفهوم پایداری در حوزه کسبدستیابی به آن را به ذینفعان خود گزارش می
های خود را و اجتماعی فعالیتارزیابی نتایج عملکرد خود عالوه برعملکرد اقتصادی، آثار و نتایج زیست محیطی 

هایی در کشورهای مختلف [. در این راستا افراد بسیاری از جوامع علمی و پژوهش۷0دهند ]نیز مورد توجه قرار 
؛ اندکردههای مرتبط با آن قابل تحمل نیست مباحث مهمی را مطرح در مورد اینکه سطح فعلی مصرف و فعالیت

ن است که پژوهشگران نه تنها دغدغه مصرف متناسب با توسعه پایدار را ها واضح است ایآنچه در این تالش
های این راستا پژوهش در اند.بررسی چگونگی تغییرات در چنین الگوهای مصرفی نیز بوده اند بلکه به دنبالداشته

[، مصرف ۷۱] یطیمح[، هوشیاری زیست ۹۳ ،8 ،۷۹] یاخالقگذشته به بررسی مفاهیمی همچون مصرف 
از لحاظ  کنندهمصرف[، ۶ ،۹۱[، رفتار مصرف از نظر اجتماعی پاسخگویانه و مسئوالنه ]۹۶، 05، ۱۷النه ]مسئو

[، ۷8،۷۷] [،۶۹سبز ] مصرف [،۷۶، ۷۹] [، مصرف فراوان۹۹[، هوشمندی اکولوژیک ]۶8مسئول ]اجتماعی 
های انجام شده در این زمینه یا پژوهشاما  ؛اندپرداختهو سایر مفاهیمی از این دست [ ۱۶، ۹8، ۹0مصرف پایدار ]

میدانی پژوهش یا بدون ورود به اند و فقط جنبه زیست محیطی، وارد تحلیل شده مثالً از یک جنبه خاص، صرفاً
بر مصرف  تأکیداند. نتایج نیز نشان داده است که این مفاهیم نیز بیشتر ها را مدنظر قرار دادهتنها مرور نظریه

 تأکیدهای زیست محیطی ا محیط زیست داشته و برمیزان مصرف و جنبه های غیر از جنبهمحصوالت سازگار ب
های آسیب و رویه منابعبی مصرف همچون مسائلی با امروزه نیز ایران ما اند. از سوی دیگر، کشورکمتری داشته

 ضایعات فراوان دراسراف و  ها و مناظر طبیعی،هوا و از بین رفتن زیستگاه آلودگی همچون زیست محیطی
و  خارجی لوکس محصوالت برخی مصرف در مسابقه نوعی افتادن راه به پوشاک و و غذایی مواد آب، مصرف

 الگوهای از روندی چنین ادامه مورد در را یجدی های نگرانی مسائل فراوانی از این دست مواجه است که همگی
 [،۹گرایی ]در کشور به مفاهیمی همچون مصرفاین خصوص پژوهشگران  اند. درآورده پدید کشور در مصرف
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مصرف سبز و مباحث زیست محیطی  [،۶۹مصرف ]لزوم تغییر الگوهای  [،۶۳] یمصرف[، فرهنگ ۹۷] [،۷۷]
 هاشرکتمسئولیت اجتماعی  [ و۱۹جوانان ][، ضرورت مصرف پایدار در بین ۷0] [،۷5] [،۹۷مرتبط با مصرف ]

 .اندپرداخته[ ۱۹] [،۱۷] [،۷] [،۱]

مبانی  در اخیر هایسال در آن با متناسب مصرف و پایداری مفهوم خصوص در که مفاهیمی از اما یکی
 ۱که نخستین بار توسط پروفسور شث، ستیا و سرینیواس است آگاهانه مصرف مفهوم شده مطرح بازاریابی نظری

پونگساکورنرونگسیلپ و ی دیگر همچون پوساکسریکیت، پژوهشگرانهای بعد توسط و در سال ( مطرح۹5۱۱)
نیز بر  هاآن( نیز به کار برده شد. ۹5۱۹) ۷( و لیم۹5۱۳) ۶(؛ باهل و همکاران۹5۱۶) ۹پونگساکورنرونگسیلپ

کرده و ضمن انتفاد از الگوها و حجم مصرف فعلی، ضرورت پرداختن به موضوع از  تأکیدمحوریت مفهوم پایداری 
میدانی خواستار  هایبررسیمصرف را مطرح کرده و بدون انجام کننده نسبت به الگوهای زاویه رفتار مصرف

 گردند.شدن ابعاد مصرف آگاهانه می های بیشتر برای روشنپژوهش

 مطالعه ضرورت پیامدهای مصرف در سطح جهان و از این رو با توجه به اهمیت فعلی پرداختن به الگوها و 
بسط و  در این زمینه و لزوم هایبررسیکشور و خال  در پایدار توسعه با متناسب مصرف الگوهای خصوص در

 های مصرف آگاهانه کدامند؟حاضر این است که مؤلفهپژوهش تکمیل مفهوم ارائه شده، پرسش اصلی 

 
 ی پژوهش. مبانیِ نظری و پیشینه۲

 5مصرف آگاهانه

داشته است اما مصرف به خودی خود پدیده جدیدی نیست و در طول تاریخ بشریت همواره مصرف نیز وجود 
یابد و حتی ممکن است این های نظری مختلف تغییر میمفهوم مصرف بسته به کاربرد آن در میان دیدگاه

ای که باید مورد تحلیل قرار گیرد تغییر کند. به هر اصطالح درون یک چارچوب نظری نیز بسته به دوره تاریخی
تر شامل ی خرید تا محدوده ای وسیعیت ایزولهای محدود شامل یک فعالتوان در گسترهحال مصرف را می

یک سری از تصمیمات اقتصادی مجزا به  عنوانبهتوان از مصرف را می تأکیدفرایندهایی فرهنگی تعریف کرد و 
توان هم از جنبه یعنی مصرف را می؛ [۶۷داد ]سمت دیالوگی مستمر با دیگران در یک بستر فرهنگی شیفت 

توان آن را از یک فرایند اقتصادی عقالنی صرف تا یک فرایند اجتماعی توضیح داد و میفردی و هم از جنبه 
 خود به امروزه که شرایطی و شکل با نمادین مبتنی بر بستر و تعامالت اجتماعی در نظر گرفت. در واقع مصرف

 در است فرهنگی نمادهای و هانشانه شامل که فرهنگی و روندی اجتماعی صورتبه توان می را است گرفته

های مثبت مصرف عمدتاً بر جنبهبازاریابان شاید [. البته، ۷۷گرانه ]منفعت اقتصادی روندی صرفاً نه گرفت نظر

                                                                                                                                                 
۱ Sheth,Sethia&Srinivas 

۹ Pongsakornrungsilp,Pongsakornrungsilp& Pusaksrikit 

۶ Bahl et al 

۷ Lim 

0Mindful Consumption 
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اما ؛ [۱۳اند ]ای از توسعه دانستهرا نشانه داشته و برخی اقتصاددانان همچون والتر روستو مصرف انبوه تأکید
ریختگی و پیوند مترادف است؛ یک فرایند ویرانگری آفریننده و مصرف همیشه با تخریب و آفرینش، در هم 

ای پیچیده بوده و اخیر توجه به این که مصرف مسئلههای [. در سال۱5] شودآفرینش ویرانگر محسوب می
وکارها داشته باشد رشد پیدا ، جامعه و کسبکنندهمصرفتواند آثار و پیامدهای هم مثبت و هم منفی برای می

از این رو مفاهیمی همچون مصرف آگاهانه در راستای ضرورت تامل در پیامدهای مصرف  [.۷۳ت ]اسکرده 
نخستین پژوهشگرانی که مفهوم مصرف آگاهانه را مطرح نمودند  عنوانبه (۹5۱۱همکاران )اند. شث و مطرح شده
و هم در رفتار نسبت به  ۹هم در فکر ۱مصرف آگاهانه در واقع آگاهی و هوشیاری» :اندکردهطور تعریف آن را این

کند که یک فرد در جایگاهی [. مصرف آگاهانه در واقع فرض می۷0]«گرددعواقب و پیامدهای مصرف تعریف می
هست که بتواند انتخاب کند چه چیزهایی و چه مقادیری را مصرف کند. منظور این است که فرد به دلیل شرایط 

مثال مجبور به کم  عنوانبهر یا محدود به نوع خاصی از مصرف نباشد؛ خاص خودش و یا شرایط بازار مجبو
های مرتبط با مصرف را با آگاهی کننده انتخاببر این است که مصرفنباشد. بلکه بر عکس فرض  مصرف کردن

از  کند. فایده اصلی در مفهوم مصرف آگاهانه در واقع جداکردن افرادها و ترجیهاتش اتخاذ میبر اساس ارزش و
عادات و افکار خودکار و الگوهای رفتاری ناسالم و در نتیجه تشخیص این مسئله است که خیلی از موضوعات 

تشخیص دهد که خود او این  کننده این موضوع راگردند. اگر مصرفانتخاب می هاآنروزانه مردم توسط خود 
ی متفاوتی انجام دهد. با این وجود دالیلی وجود دارد هاتواند آزادانه انتخابها را انجام داده است، آنگاه میانتخاب

ی دامنه و قلمرو یک مصرف که حفظ آگاهی کلی، کافی نیست؛ بلکه فرد باید توجه آگاهانه خود نسبت به همه
مشخصی را حفظ کند تا بتواند به اهداف مصرف آگاهانه دست پیدا کند. برای مثال توجه آگاهانه اگر فقط نسبت 

های سیر شدن خودش آگاهی شود که فرد تنها به نشانهو نه به محیط زیست، منجر به این می به بدن باشد
داشته و غذاهای بیشتری را تا زمان سیری وارد بدن کند. در واقع مصرف آگاهانه فرایندی مبتنی بر جست و جو 

کورانه و یا مبتنی بر بخشد که به جای آنکه کورکنندگان آگاهی و بصیرتی میو پرسشگری است که به مصرف
 [.0کنند ]هایشان را خودشان انتخاب پاسخ عادت از خود واکنش نشان دهند،

 3پایداری
در کلی برای جوامع  طوربه، ملت ها و هاشرکتو یک هدف بلندمدت برای  راهبردیضرورت جدید  ،پایداری

 بر هاتعریف این در عمدتا و است شده تعریف مختلفی هایروش به پایداری [. مفهوم۷۷] شودگرفته می نظر
 آن از تریجامع تعاریف اخیر هایسال درالبته  .است شده تأکید مصرف و تولید در محیطی زیست هاینگرانی

 زیست اقتصادی، بعد سه دارای پایداری تعاریف، این در. است داشته نیز بیشتری جهانی مقبولیت که شده ارائه نیز
ها در حوزه برخی پژوهش .[۷۳گردد ]نمی محیطی زیست مسائل به محدود صرفاً و است اجتماعی و محیطی

                                                                                                                                                 
۱ Consciousness 

۹ Thought 

۶ Sustainability 
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ها روی یک موضوع اند و برخی از پژوهشعی و زیست محیطی را در نظر گرفتهپایداری مسائل مختلف اجتما
. برخی دیگر هم روی کل فرایند مصرف تمرکز اندکردهخاص مثل تغییرات آب و هوایی و یا فقر جهانی تمرکز 

؛ اندکرده تأکیدو برخی دیگر روی یک گام مشخص همچون جستجوی اطالعات و یا دوراندازی کاالها  اندکرده
کمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه( مصرف پایدار باید نیازها و بروندتلند )اما بر اساس گزارش کمیسیون 

نامحدودی بدون فقیر کردن نسل های آینده و  طوربهح و شکلی ارضا کند که بتواند های فعلی را در سطخواسته
 از گرفته نشئت پایدار توانایی سیاره برای ارضای این نیازها و خواسته ها ادامه پیدا کند. در تعریفی دیگر، مصرف

 و افراطی مصرف ویژه رطوبه و گراییمصرف که است زندگی برای روشی که است داوطلبانه زیستی ساده مفهوم
 فرایند شامل پایدار [. مصرف۹0] کندمی تائید را ساده زندگی سبک و کرده رد را گرایانهمادی زندگی سبک

 در هاآن فردی هایخواسته و نیازها ارضای ضمن را کنندگانمصرف اجتماعی مسئولیت که است گیریتصمیم
پایداری در مقابل مصرف افراطی و در مقابل ارضای نیازها بدون در [. لذا با این تعاریف، مفهوم 05] یردگمی بر

 گیرد.نظر گرفتن آثار و پیامدهای آن بر آنچه بیرون از فرد است قرار می
 
 روش شناسی پژوهش. 3

های پدیده مطالعه ای اجتماعی با ابعاد گسترده است.فردی که پدیده ایمقوله صرفاًمصرف امروزه نه 
ی خود آن را تولید و های مداوم و روزمرهبه تفهم جهان اجتماعی دارد که مردم از طریق فعالیتاجتماعی نیاز 

پردازد مبتنی بر سنت های مصرف آگاهانه میحاضر که به مؤلفهپژوهش [. از این رو ۶۱] کنندبازتولید می
. خصیصه محوری این ر استتفسیری استوا -های کیفی و از نظر پارادایمی بر اصول پارادایم برساختیپژوهش

پژوهش شود. همچنین های علوم طبیعی و اجتماعی تفاوتی بنیانی قائل میرهیافت آن است که بین موضوع
بنا  ۱ی کیفی است بر اصول مبتنی بر نظریه داده بنیادهادادهحاضر به دلیل آن که به دنبال زایش نظریه از دل 

گیرد که محقق را قادر می سازد یک های تحلیلی را در بر میرویهم و این نظریه فنون منظ نهاده شده است.
حاضر پژوهش جامعه  [.۶۹سازد ]نظریه بنیادی را توسعه داده و معیارهای انجام یک علم خوب را بر آورده می

ببینیم افراد حامل پژوهش مرحله صفر  هایبررسیگیری باید در برای نمونه کنندگان ایرانی هستندمصرف
هایی که اند و در چارچوب آن به نمونهاند، چند طبقههای زیسته و اندیشیده در این جا چند سنخعات و تجربهاطال

تعیین پژوهش [. از این رو، از یک سو چون موضوع ۱8]های الزم را دارند اطالعات و تجربهمراجعه شود که 
طلبیده و و تجربه اندیشیده نسبت به آن را میهای مصرف آگاهانه بوده و لذا اشراف کامل بر مقوله مصرف مؤلفه
کننده و ابعاد وسیع پدیده مصرف در دنیای امروز، برای ای رفتار مصرفوی دیگر به دلیل ماهیت میان رشتهاز س
 های مدیریت بازرگانی، اقتصاد، جامعه شناسی وآوری اطالعات به پژوهشگران و اساتید دانشگاه در رشتهجمع

های زیسته خود با توجه به آگاهی و آشنایی با مبانی نظری عه شده است که نسبت به بیان تجربهروانشناسی مراج
آوری ی هدفمند به کار گرفته شده و جمعگیرموضوع پژوهش اشراف بیشتری دارند. از این رو فرایند نمونه

                                                                                                                                                 
۱ Grounded Theory 
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عمیق  مصاحبههای دادهوری آاطالعات در هر حوزه تا رسیدن به اشباع نظری ادامه پیدا کرده است. ابزار جمع
 آمده است: ۱در جدول  هاآنمصاحبه انجام شده است که توزیع  ۹۹بوده و نهایتاً تعداد 

 . مصاحبه های پژوهش۱جدول 

 تعداد مصاحبه رشته تخصصی

 ۱5 مدیریت بازرگانی

 ۳ جامعه شناسی

 ۶ روانشناسی

 ۶ اقتصاد

 
کامل ضبط شده و  صورتبهساعت به طول انجامیدند. مصاحبه ها  ۹دقیقه تا  ۶5ها از حدود مدت مصاحبه

 کدگذاری) یااز اصول مرتبط با نظریه زمینه هادادهاند. برای تحلیل شده سازیپیادهبالفاصله بدون کم و کاست 

ای ای آن نظریهزمینه هینظر شده است.ها( استفاده مقوله مفاهیم و ایجاد ای مستمر،تحلیل مقایسه انتخابی، و باز
منظم گرد آمده و تحلیل  صورتبهیی استخراج شده است که در جریان پژوهش هادادهاست که مستقیماً از 

ها اند. متون مصاحبه، تحلیل و نظریه نهایی با یکدیگر در ارتباط تنگاتنگهاداده. در این روش گردآوری اندشده
ای مستمر کدهای کم تکرار و کم اهمیت حذف و اند و در یک فرایند مقایسهری شدهدر واحد پاراگراف کدگذا
 و روایی قالب در نیز کیفی پژوهش این بررسی کیفیت یبرا اند.تر به مفاهیم تقلیل یافتهکدهای پر تکرار و مهم

بودن باور  یا قبول قابل ها(،مصاحبه انجام از پس نتایج و بازخورد ارائة) دبودنییتأ قابل شامل آزمون پایایی چهار
 بررسی نتایج در مشترک مفاهیم بر تأکیدبودن )انتقال  نتایج(، قابل خصوص در شوندگانمصاحبه از نظر کسب)

 هر در نفر یک از بیش با مصاحبه موارد از بسیاری دراعتمادبودن )قابل  و شوندگان(به مصاحبه نتایج ارائه و

است  کمی اجرا شده هایپژوهش از متفاوت کیفی، پژوهش دراین مختلف(، زوایای از موارد بررسی و مورد
[۱0.] 

 

 هاها و یافته. تحلیل داده۴

بندی شدند. این دو مقوله مقوله دسته ۹مفهوم شد که در  ۱۳منجر به شناسایی پژوهش نتایج حاصل از 
. هستندشامل ساختار ذهنی آگاهانه و رفتار آگاهانه هستند که در واقع وجوه شناسایی شده برای مصرف آگاهانه 

 در ادامه مراحل کدگذاری آورده شده است:
تواند می هادادهست. در این جا واحد معنادار هاداده: کدگذاری باز اولین مرحله در فرایند تفسیر کدگذاری باز

[. بعد از پیاده کردن ۱8باشد ]ی کوچک، یا یک قسمت از بند و یا یک یا چند بند از کل محتوای متنی یک جمله
تلقی شده پژوهش ای مرتبط با سوال به هر سطر و یا بند که حاوی نکته هر مصاحبه، کدگذاری باز آغاز شده و

آمده از مصاحبه ها با یکدیگر دستشد. سپس کدهای به برچسبی از کلمات که گویای آن نکته بود اختصاص داده
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 ۱۳مقایسه شد تا کدهای مشابه در کنار یکدیگر قرار گیرند. در این مرحله پس از حذف کدهای مشابه نهایتاً 
 اند.داده شده نشان ۱مفهوم شناسایی شد که در جدول 

 مرتبط باز کدگذاری مرحله در آمدهدستمفاهیم به با هامقوله محوری، کدگذاری در :کدگذاری محوری

 دستشود؛ در کدگذاری محوری، محقق مقوالت و مفاهیم بهبررسی می هاداده طریق از ارتباطات این و شده
[. در این ۱8] کندرا، ترکیب، ادغام، تقلیل و تلخیص می هاآنآمده از مرحله کدگذاری باز را با هم مقایسه کرده و 

بگیرد در  را هاآنتر که همه معانی مشابه در کنار یکدیگر و زیر یک مفهوم انتزاعی بزرگمرحله کدهای حاوی 
 ۹حاضر مفاهیم شناسایی شده در مرحله کدگذاری باز ذیل پژوهش سازند. لذا در ها را میگیرند و مقولهقرار می

 آورده شده است. ۱در جدول  که این مقوله ها نیز شدند بندیطبقهمقوله 
در  بعد از کدگذاری محوری مرحله نهایی کدبندی، کدبندی انتخابی با گزینشی است. :ری انتخابیکدگذا

ای را انتخاب و یا اند و محقق باید مقوله هستههای مورد استفاده به لحاظ نظری اشباع شدهاین مرحله مقوله
شناسایی  هایمقوله کدگذاری، فرآیند از مرحله این در[. ۶۱کند ]نسبت به تعیین و ساخت یک مقوله جدید اقدام 

های مصرف آگاهانه را و مؤلفه شده یکی و یکدیگر متحد که مصرف آگاهانه است با مقوله اصلی پیرامون شده
آورده  ۹ها، در جدول های منبعث از متن مصاحبهمصادیق گزاره برخی از سازند. همچنین نتایج کدگذاری ها ومی

 شده است.
 

 های شناسایی شدهو مقوله. مفاهیم ۹جدول 

 گزاره مفهوم مقوله مقوله اصلی

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مصرف آگاهانه

 
 ساختار
ذهنی 
 آگاهانه

ه کننده نسبت بدانش مصرف
 عواقب مختلف مصرف

 نسبت به اینکه به هر حال شرط الزم این است که فرد در ذهن خودش
پیامدهای رفتارش در حوزه مصرف در سطح خرد و کالن دارای آثار و 

 کوچک و بزرگ است آگاهی داشته باشد

و احساس مسئولیت  دغدغه
ردی ف داشتن نسبت به پیامدهای
 و اجتماعی مصرف

مدهایی انتخابش چه پیا که دهداین موضوع اهمیت می به فرد هنگام انتخاب
کلی جامعه دارد طوربهبرای خودش، دیگران و   

اهمیت دادن به میزان ضرورت 
 خرید

 یزناپذیرگر پدیده یک االن مصرف که رسدمی نظر به کنونی شرایط در خب
 یک وده،محد یک و بکنیم محدود توانیممی ما را گریزناپذیر این ولی. هست

 برایش عیارم یک بیایم ما مثالً را مصرف اینکه. بشیم قائل برایش چارچوبی
.ندارد ضرورت یا دارد ضرورت اینکه. بدهیم قرار  

 دادن به مسائل زیستاهمیت 
 محیطی

ه مناظر محیطی، آسیب ب زیست های آلودگی و پسماند مسئله با ما طرفی از
 اثر در که هستیم مواجه های آینده،طبیعی و کاهش منابع برای نسل

اندشده ایجاد گراییمصرف  

 اهمیت دادن به منافع جمعی
یم. باید ما باید به این ذهنیت رسیده باشیم که فقط به فکر خودمان نباش

ح منافع گاهی خرید کاالی داخلی به نوعی ترجی مثالًبلندمدت فکر کنیم. 
 بلندمدت جامعه است
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 گزاره مفهوم مقوله مقوله اصلی

گرایی افراطیدوری از مادی  
ود از کار به جایی رسیده که ذهنیت افراد طوری شده که شادی و رضایت خ

با رشد  کنند که اینهای مادی خود تعریف میتنها با میزان دارائیزندگی را 
 و شکوفایی انسان سازگار نیست

 اهمیت دادن به روابط انسانی
رف نباید نباید اشیا جای روابط انسانی را بگیرند. توجه بیش از حد به مص

 منجر به کاهش پیوندهای انسانی و عاطفی شود.

برخورداری از مهارت ذهن 
 آگاهی

ورای  گیریفرد باید در لحظه انتخاب از هوشیاری الزم ذهنی جهت تصمیم
 عادت برخوردار باشد که این مهارتی ذهنی است

رفتار 
 آگاهانه

 هایبا ارزش مطابقت رفتار فرد
 او

رنه های او همخوانی داشته باشد وگرفتار فرد در حوزه مصرف باید با ارزش
گیردبر اساس عادت تصمیم می صرفاً  

یپرهیز از رفتارمصرف نمایش  
تصمیم ما  آگاهی کافی نیست چرا که بسیاری از ما با اینکه می دانیم فالن

برای تظاهر دست به کارهایی  صرفاًبه خرید چه عواقبی دارد در عمل 
زنیم که شاید ضروری نیستند.می  

روی در مصرفمیانه  
دهد که نوعی نشان میکننده در عمل رفتاری از خود در واقع مصرف

میزان مصرف در آن وجود دارد شدگی درتعدیل  

آورپرهیز از مصارف زیان  
 فودهاتفس از ترکم دارند ذهنی درگیری مصرف پیامدهای با که افرادی مثالً

کندمی استفاده  

 پرهیز از رفتار مصرف تکراری
مان ندازیم و دوباره هابسیاری از کاالها را می خریم و بدون استفاده دور می

ند.زنخریم. این رفتارها واقعاً هم به فرد و هم به جامعه آسیب میکاال را می  

انهپرهیز از مصرف اکتساب جوی  
خریدن و به  خواهند بیشتر و بیشتر داشته باشند و دائم در حالبرخی فقط می

هم ای استفاده هاآنی هستند که ضرورتاً از تملک در آوردن محصوالت
کنندنمی  

الی مطابقت رفتار خرید با توان م
 خانواده

اش نهگیرد که هرسال لوازم خاگفت که همسرم وام و قرض مییکی بود می
دهند که یعنی خودشان را تحت چه فشاری قرار می؛ را عوض کند

د. واقعاً در شان را با اینکه فقط یک سال از عمرشان گذشته عوض کننوسائل
باید تجدید نظرکرداین رفتارها   

خودداری از خریدهای ناشی از 
چشمیچشم و هم  

ده گویند چون فالن کس آن برند را دارد یا فالن لوازم خانگی را خریمی
رورتی کنیم که آیا ضورم! اصال به این فکر نمیآاست پس من هم کم نمی

 دارد ما هم آن کاال یا محصول فالن برند خاص را بخریم یا نه!

 
 شود.ها پرداخته میادامه به تشریح این مقولهدر 
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 1ساختار ذهنی آگاهانه

وجه ذهنی همان ساختار ذهنی . است عینی و ذهنی وجه دو دارای آگاهانه تحقیق، مصرف نتایج مطابق
 عواقب به نسبت کنندهمصرف حاضر شامل آگاهیپژوهش های شناسایی شده برای آن در آگاهانه است که مؤلفه

مصرف، اهمیت دادن به میزان ضرورت  اجتماعی و فردی پیامدهای به نسبت داشتن مصرف، دغدغه مختلف
 افراطی، اهمیت گراییمادی از منافع ملی، دوری به دادن یتاهم محیطی، زیست مسائل به دادن یتاهم خرید،
وجه ملموس است  یک . در واقع مصرف دارایهستآگاهی  ذهن مهارت از انسانی و برخورداری روابط به دادن

که رفتار درگیر شدن در مصرف است و در عمل این همان چیزی است که آشکار است و به آن اهمیت داده 
ها و ها، ارزشاما از سوی دیگر یک وجه غیرملموس هم دارد و آن ساختار ذهنی است که شامل نگرش؛ شودمی

کنندگان نسبت به عواقب و اری از مصرف[. بسی۷۳است ]انتظاراتی است که رفتار مصرف را احاطه کرده 
پیامدهای تصمیماتشان در مراحل اکتساب، استفاده و کنارگذاری محصوالت آگاهی کافی ندارند. برای برخورداری 

هایشان در سطوح ندگان نسبت به پیامدهای انتخابنکاز ساختار ذهنی آگاهانه در گام اول الزم است مصرف
ای نه فقط فردی توجه به این نکته ضروری است که امروزه مصرف پدیده باشند. فردی و اجتماعی آگاهی داشته

اما عالوه بر ؛ ای است اجتماعی با ابعاد گسترده که دارای آثار و پیامدهای جمعی در سطح کالن استکه مقوله
ت نیز داشته نسبت به این پیامدهای دغدغه و احساس مسئولی کنندگانآگاهی نسبت به پیامدها الزم است مصرف

 کننده درگیری ذهنی پایدارتری با این پیامدها داشته،آن اهمیت دهند. در این صورت مصرفباشند و در واقع به 
آورند و انتظار این است بیشتر به جستجوی اطالعات در این خصوص پرداخته و دانش بیشتری نیز به دست می

ف داشته باشند. یکی از معیارهایی که در این خصوص که احساس مسئولیت بیشتری نیز نسبت به پیامدهای مصر
شود. اهمیتی است که برای میزان ضرورت خرید قائل می کند،یک ساختار ذهنی آگاهانه را از سایرین جدا می

کنندگان مختلف کار آسانی نیست اما صرف اگرچه ضرورت مفهومی نسبی بوده و تعیین مصادیق آن برای مصرف
د در توانهای ساختار ذهنی آگاهانه است که میمیزان ضرورت خرید خود یکی از مؤلفهاهمیت دادن فرد به 

اما عالوه بر پیامدهای ؛ منجر به بروز رفتار مطابق با اهداف مصرف آگاهانه گردد هاسایر مؤلفهصورت همزمانی با 
فردی و اجتماعی، یکی دیگر از ابعاد یک ساختار ذهنی آگاهانه در واقع اهمیت دادن به مسائل زیست محیطی 

تواند بر پایه سه نوع ارزش یعنی ارزش ذاتی، ارزش ابزاری و اهمیت قائل شدن نسبت به محیط زیست میاست. 
[. از ۶۶است ]وسیستم در سنت اکولوژی، خود دارای ارزش ذاتی واقع گردد. طبیعت یا اک ارزش زیبایی شناختی

این رو یکی از ابعاد اهمیت دادن به مسائل زیست محیطی اهمیت دادن به حیات وحش به دلیل ارزش ذاتی آن 
طلبانه وظیفه داریم محیط زیست را حفظ و نگهداری است. در این نگاه، ما فارغ از هرگونه نگرانی های منفعت

. برای کسانی که رویکرد مبتنی بر ارزش ابزاری دارند، ارزش محیط زیست در مفید بودن آن برای نماییم
اما ارزش ؛ [۷۳] عاتیضاجذب  معبری برای ابزاری بهمنبعی برای منابع طبیعی و چه  مثابهبه، چه هاستناانس

است.  ادن به بعد زیبایی طبیعتاهمیت دشود که در واقع دیگر محیط زیست از زاویه زیبایی شناختی بررسی می
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 در و ملی هایگیریجهت از ناشی تواندمی جمعی منافع مؤلفه بعدی اهمیت دادن به منافع جمعی است. ترجیح
 تحت تواندمی گرددمی مطرح داخل ساخت کاالهای از حمایت عنوانبا آنچه مثالً. باشد ملی منافع ترجیح راستای

گردد. مطابق نتایج تحقیق،  تلقی جمعی منافع راستای در و ملی منافع به دادن اهمیت مصادیق از یکی شرایطی
خود به آن فکر کند یکی از  هایکننده نسبت به این مسئله اهمیت قائل بوده و پیش از انتخاباینکه مصرف

گیرد قرار مییکی دیگر از مفاهیمی که در مقابل ساختار ذهنی آگاهانه  های ساختار ذهنی آگاهانه است.ویژگی
های مالکیت() ییداراکننده برای یک مصرف شود کهمیزان اهمیتی تعریف می گراییگرایی است. مادیمادی

گیرند و ها در جایگاه اصلی زندگی فرد قرار میباالترین سطح ماتریالیسم، این دارایی در مادی خود قائل است.
همچنین درجه باالی  .کنندضایتی فرد را فراهم میاعتقاد بر این است که بزرگترین عامل رضایت یا نار

تواند منجر به نادیده انگاشتن یا کم ارزش شمردن روابط انسانی گرایی که با مصرف افراطی همراه شود میمادی
[؛ طوری که افراد بیشتر از روابط انسانی خود به اشیا و دستاوردهای مادی خود اهمیت ۳] [،۱۱در جامعه گردد ]

لذا یکی دیگر از ابعادساختار ذهنی آگاهانه، با ارزش شمردن روابط انسانی و اهمیت دادن به  دهند.می
از اکتساب تا استفاده و کنارگذاری نمود  کنندهمصرفتواند در هریک از مراحل سه گانه رفتار هاست که میناانس

 دارد وجود آگاهانه رفتار بروز و کنندهمصرف دانش بین مانعی همچون که عواملی ترینمهم از یکیاما ؛ پیدا بکند
 کنندگان ممکن استمصرف از بسیاری. است گیریتصمیم لحظه در کنندهمصرف هوشیاری ذهنی عدم واقع در

 گیریتصمیم لحظه در اما داشته باشند یک انتخاب نامطلوب در حوزه مصرف آگاهی عواقب و پیامدهای به نسبت
نزدیک به ) ۱در اصل از زبان پالی «آگاهی ذهن»اصطالح  نباشند. برخوردار «آگاهی ذهن» از خرید برای

گرفته شده است که در واقع حالتی از آگاهی و  «به یاد داشتن»به معنی  ۹«ساتی»سانسکریت( و از کلمه 
ای [. همچنین ذهن آگاهی طبق تعریف آگاهی۹۹دارد ]هوشیاری است که عموماً داللت بر حضور ذهن در لحظه 

ترین یکی از مهم(. ۹5۱۳باهل و همکاران،) یدآی اکنون به وجود میست که با توجه کردن به هدف در لحظها
و بروز رفتار آگاهانه وجود دارد در واقع عدم هوشیاری  کنندهمصرفعواملی که همچون مانعی بین دانش 

واقب خرید یک محصول مضر کنندگان نسبت به عگیری است. بسیاری از مصرفدر لحظه تصمیم کنندهمصرف
؛ برخوردار نباشند «آگاهی ذهن»گیری برای خرید از برای سالمتی آگاهی دارند اما ممکن است در لحظه تصمیم

بنابراین یکی از ابعاد یک ساختار ذهنی آگاهانه برخورداری از ذهن آگاهی است که با حضور ذهن در لحظه و 
کنندگان را یکی در مصرف نبودن( که هوشیار۹55۷) ۶بود. روزنبرگتصمیم نگرفتن بر اساس عادت همراه خواهد 

تواند آگاهی عینی خود را نگه داشته و به آن معتقد است ذهن آموزش دیده می داندمیگرایی از مشکالت مصرف
کننده های تبلیغاتی و ترغیبتر از پیامهای سنجیده و تاثیرپذیری کمین امر خود منجر به انتخابا بازگردد.

های توجه و آگاهی افتد که ظرفیت[. بر خالف ذهن آگاهی، عدم ذهن آگاهی زمانی اتفاق می۶۷گردد ]می
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که این  اندشدههای آینده اشغال ها و نگرانیوسیله خاطرات گذشته و یا برنامه چرا که از قبل به اندشدهتضعیف 
 [.۹0] ددگرمیتر نسبت به لحظه اکنون منجر به آگاهی و توجه کم

 1رفتار آگاهانه 

و رفتار  اما وجه عینی مصرف آگاهانه، رفتار آگاهانه است که نمود ساختار ذهنی آگاهانه در اعمال
 از زیپره او، هایارزش با فرد رفتار های رفتار آگاهانه شامل، مطابقتحاضر مؤلفهپژوهش است. در  کنندهمصرف

 تکراری، مطابقت مصرف رفتار از آور، پرهیزمصارف زیان از زیپره مصرف، در روینمایشی، میانه رفتارمصرف
ضروری  خریدهای چشمی و ترجیحخانواده، خودداری از خریدهای ناشی از چشم و هم مالی توان با خرید رفتار

های فرد است حال آنکه در وجه عینی تمرکز بر . در وجه ذهنی مصرف آگاهانه تمرکز بر باورها و ارزشهست
ها قرار بگیرند. لذا نخستین مؤلفه مصرف آگاهانه تطابق است که باید در مطابقت با آن ارزش کنندهمصرفل اعما

های اوست. از سوی دیگر اما امروزه مصرف به ابزاری برای تمایز اجتماعی تبدیل شده است و رفتار فرد با ارزش
کند نوعی از مصرف است که از آن تعبیر به یکی از مفاهیمی که در الگوی مصرف افراطی نقش پررنگی ایفا می

مطرح گردید عمدتاً اشاره به  ۶شده است. مفهوم مصرف نمایشی که توسط وبلن ۹متظاهرانه() یشینمامصرف 
طبقه اجتماعی جدیدی داشت که در اثر رشد اقتصادی به ثروت رسیده بودند و تمایل داشتند با نوعی از مصرف 

ها در حوزه مصرف در واقع نه به آشکار و نمایشی خود را از سایر طبقات متمایز نمایند. امروزه بسیاری از انتخاب
دلیل نشان دادن تمایز و تظاهر به تعلق به طبقه اجتماعی و سبک زندگی مرفه  دلیل ضرورت کارکردی بلکه به

تواند در صورتی که شکل افراطی به خود بگیرد منجر به مصرف انجام می گیرد که خود عاملی است که می
افراطی و ایجاد آسیب های اجتماعی و زیست محیطی گردد. لذا پرهیز از مصرف نمایشی یکی از نمودهای 

روی برای تغییر در رفتار و تبدیل آن به رفتار آگاهانه، میانه ؛ امااست کنندهمصرفختار ذهنی آگاهانه در رفتار سا
روی در مصرف که در مقابل مصرف افراطی قرار دهد. میانهدر مصرف شاکله اصلی مصرف آگاهانه را تشکیل می

نوعی از مصرف است که به  ۷روی در مصرفانهگیرد، فی نفسه به معنی رد مصرف نیست بلکه منظور از میمی
های فرد است. هدف آن بهینه کردن میزان مصرف برای رفاه فرد و مطابقت آن با ارزش تعبیر شث و همکارانش،

 0آورآور است. مصارف نادرست و زیانیکی دیگر از نمودهای مصرف آگاهانه در رفتار فرد، پرهیز از مصارف زیان
کنند که تاثیرات منفی بر سالمتی دهد که افراد برای مصارف خود تصمیماتی اتخاذ میخ میعمدتاً در شرایطی ر
دارد. برخی از مصادیق این نوع از مصرف مواردی همچون مصرف بسیار زیاد غذاهای  هاآنو منافع بلندمدت 

است. مصرف تکراری  ناسالم و مصرف مواد اعتیاد آور است. مؤلفه دیگر شناسایی شده، پرهیز از مصرف تکراری
در زمانی دیگر دارد. چرخه خرید، دوراندازی و دوباره خریدن،  هاآناشاره به دوراندازی کاالها و خرید دوباره 
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مسیری دیگر برای مصرف بیش از حد است. مصادیقی همچون دوراندازی و خرید مجدد پوشاک، لوازم 
ا از دست نداده اند مواردی از این دست هستند که عالوه الکترونیکی و لوازم خانگی ای که فواید کارکردی خود ر

یعنی خریدی تکراری که در آن ؛ کندهای اقتصادی نیز به خانوارها وارد میبر آسیب های زیست محیطی، آسیب

هزینه عقالنی برای ارزیابی قابلیت عملکرد محصول پیروی  –از یک رویکرد فایده  رسدمیبه نظر ن کنندهمصرف
تواند منجر به مصرف بیش از حد گردد، تمایل زیاد به از رفتارهایی که می اما یکی دیگر؛ [۷۳د ]باشکرده 

. اندکرده تأکیدگرایی های مادیاز نشانه یکی مثابهبهاکتساب گرایی نیز بر اکتساب است. پژوهشگران حوزه مادی
ترین اشکال مصرف بیش از حد، مصرف اکتساب جویانه است که طبق تعریف شامل از این رو یکی از اساسی

[. یکی دیگر از ۷۳] گرددمیاکتساب در مقیاسی بیش از نیاز فرد یا حتی بیش از گنجایش فرد برای مصرف 
د فشارهای اقتصادی سنگین بر فرد و خانواده او وار مسائل حائز اهمیت در رفتار آگاهانه، مصارفی است که

 هاآنکنند که با توان مالی های سنگینی را صرف خرید کاالهایی مید؛ تا جایی که بعضاً افراد هزینهکننمی
های فراوان به جای بگذارد. حال های سنگین و قرضشود که فرد بدهیمطابقت نداشته و این منجر به این می

تر یا ظاهرانه همچون خریدن خانه بزرگآن که شادی بیشتر ضرورتاً از صرف درامد بیشتر برای مصارف مت
[. بنابراین یکی دیگر از نمودهای عینی مصرف آگاهانه مطابقت رفتار خرید ۹5] دیآاتومبیل گران تر به دست نمی

چشمی و رقابت در کنندگان با توان مالی خانوار است. مسئله دیگر در این خصوص نوعی چشم و هممصرف
 سازمینهتوانند زمیهایی که چشمیعه قابل رویت است. چشم و همطبقات جاممصرف است که امروزه در برخی 

مصرف افراطی، تکراری و نمایشی شده و فشارهای اقتصادی سنگینی را نیز به خانوارها وارد کنند. لذا مؤلفه دیگر 
 چشمی است.شناسایی شده، خودداری از خریدهای ناشی از چشم و هم

 1تعریف مصرف آگاهانه

ی عنی؛ شودمصرف آگاهانه از دو مؤلفه ساختار ذهنی آگاهانه و رفتار آگاهانه تشکیل میپژوهش مطابق نتایج 
ست که اوالً از یک ساختار ذهنی آگاهانه برخوردار بوده و ثاتیاً این ساختار اای  کنندهمصرفآگاه  کنندهمصرف

 مصرف آگاهانه با یک مثال بهتر مشخص شود. کند. شایدذهنی آگاهانه در اعمال و رفتار وی نمود پیدا می
که از یک روز طوالنی کار برگشته و پاکتی پر از چیپس سیب گرفت را در نظر رسنه گو ای خسته کنندهمصرف

محرک درونی( عمل ) یگرسنگبر اساس  صرفاًناآگاهانه عمل کند  کنندهمصرفبیند. اگر زمینی را در فروشگاه می
دارای  کنندهمصرفاما برعکس، اگر ؛ بدون درنگ و تامل خریداری و مصرف خواهد کرد کرده و پاکت چیپس را

گیری از ذهن آگاهی برخوردار بوده و به جای تن دادن فوری به میل ساختار ذهنی آگاهانه باشد در لحظه تصمیم
های فردی و از حضور ذهن در لحظه برخوردار است و نسبت به پیامد و عادت خوردن چیپس، به دلیل اینکه

ی این در نظر گرفتن عواملی همچون رابطهبا )اجتماعی مصرف آگاهی و احساس مسئولیت دارد، قادر خواهد بود 
چشمی در انتخاب و توان مالی خود، درگیر نشدن در رفتارهای نمایشی، تکراری و چشم و هم سالمتی انتخاب با

مرتبط با محیط زیست همچون انتخاب محصولی  برند، موضوع حمایت از محصول مرغوب ساخت داخل، عوامل

                                                                                                                                                 
۱ Mindful Consumption 



 010     مصرف آگاهانه یهامؤلفه یبندو طبقه ییشناسا 

نشان بدهد که با مصرف آگاهانه مطابقت بیشتری دارد. البته این  رفتاری از خود (بندی قابل بازیافت داردبستهکه 
تواند در لحظه استفاده گیری در لحظه اکتساب است حال آن که این درگیری ذهنی میمثال در خصوص تصمیم

ی دوراندازی آن نیز وجود داشته باشد. لذا با توجه به دو مؤلفه ساختار ور در خصوص نحوهطاز محصول و همین
طور تعریف می کنیم: شناسایی شده است، مصرف آگاهانه را این هاآنذهنی و رفتار آگاهانه و ابعادی که برای 
های فرد و در حوزه مصرف شامل اعمال مطابق با ارزش کنندهمصرفمصرف آگاهانه در واقع رفتارهای آگاهانه 

ساب جویانه و تروی در میزان مصرف و خودداری از مصارف آسیب زا، تکراری، نمایشی، اکدر راستای نوعی میانه
های همسو با توان مالی خانوار است که منتج شده از چشمی و تمرکز بر انتخابخریدهای مبتنی بر چشم و هم

که شامل آگاهی و احساس مسئولیت نسبت به عواقب و  هست کنندهمصرفذهنی آگاهانه در  نوعی ساختار
گرایی افراطی، اهمیت دادن به میزان ضرورت خریدها، اهمیت پیامدهای فردی و اجتماعی مصرف، دوری از مادی

برخورداری از  دادن به منافع جمعی، اهمیت دادن به مسائل زیست محیطی و اهمیت دادن به روابط انسانی و
ی نوعی نتیجه . چنین نگاهی به مصرف در واقعگرددمیمهارت ذهن آگاهی برای حضور ذهن در لحظه اکنون 

و آثار و عواقب آن در سطوح مختلف بوده و به دنبال دستیابی به  کنندهمصرفنسبت به رفتار  راهبردیرویکرد 
های فردی، اجتماعی، زیست محیطی و اهش آسیباهداف توسعه پایدار و بهبود رفاه فردی و اجتماعی و ک

 .هستاقتصادی ناشی از الگوهای نامناسب مصرف در جامعه 

 
 و پیشنهادها گیری. نتیجه5

روند کنونی مصرف در کشور و پیامدهای ناشی از آن در ابعاد مختلف فردی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و 
کشور به اصالح الگوها و مقادیر مصرف کنونی گره  توسعهمحیطی کار را به جایی رسانده که ادامه حیات و یستز

ها و الگوهای فعلی مصرف در کشور حاضر در واقع نگاهی انتقادی به رویهپژوهش نقطه عزیمت خورده است. لذا 
حاضر پژوهش  در سطح کالن بوده است.و ضرورت توجه به معیارهایی برای مصرف متناسب با توسعه پایدار 

را با مطالعه میدانی  (۹5۱۹) میل( و ۹5۱۱همکاران )کند مفهوم مصرف آگاهانه ارائه شده توسط شث و تالش می
( تنها سه بعد اهمیت ۹5۱۹) یمل( و ۹5۱۱همکاران )الزم به توضیح است که شث و بسط داده و تکمیل نماید. 

حاضر عالوه بر پژوهش گیرند حال آن که ا برای ساختار ذهنی آگاهانه در نظر میدادن به خود؛ طبیعت و جامعه ر
احساس مسئولیت نسبت به پیامدهای فردی و اجتماعی مصرف و اهمیت دادن به منافع جمعی و مسائل زیست 

به گرایی افراطی، اهمیت دادن محیطی ابعادی دیگری همچون آگاهی نسبت به پیامدهای مصرف، دوری از مادی
میزان ضرورت خریدها و اهمیت دادن به روابط انسانی و برخورداری از مهارت ذهن آگاهی را نیز به این ابعاد 

روی در مصرف اکتساب جویانه، نمایشی و نوعی میانه نماید. همچنین محققین فوق رفتار آگاهانه را بااضافه می
روی در مصرف و پرهیز از مصارف فوق، مطابقت نهحاضر عالوه بر میاپژوهش کنند حال آنکه تکراری تعریف می
چشمی در خریدها و مطابقت رفتار خرید با آور، پرهیز از چشم و همها، خودداری از مصارف زیانرفتار فرد با ارزش

به شکل نظری این ابعاد  صرفاًهای مزبور از سوی دیگر پژوهش نماید.اضافه می هاآنتوان مالی خانوار را نیز به 
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پژوهش پیشین به شکل میدانی و از طریق  هایپژوهشحاضر بر خالف پژوهش نمایند حال آن که مطرح می را
های مصرف آگاهانه پرداخته و مصادیق هریک از این ابعاد را نیز در قالب کدهای کیفی به شناسایی مؤلفه

توان به مقیاسی بر ای یم شناسایی شده مینماید. لذا با استفاده از این مفاهارائه میپژوهش آمده در فرایند دستبه
سوی دیگر یکی از رویکردهای مهم در بازاریابی اجتماعی در واقع  از گیری مصرف آگاهانه دست پیدا نمود.اندازه

های یک امر حاضر ویژگیپژوهش گذار است. های یک فعل مطلوب و ارائه آن به نهادهای سیاستیافتن ویژگی
گذار عمومی پیشنهاد آگاهانه را شناسایی نموده است؛ لذا دولت و سایر نهادهای سیاست هایمطلوب یعنی مؤلفه

های ترویجی، آموزشی و تشویقی جهت فراگیرشدن نسبت به ارائه برنامهپژوهش توانند با استفاده از نتایج این می
دهد که تنها آگاهی و حاضر نشان میپژوهش یج نتا کنندگان ایرانی اقدام نمایند.رفتار مصرف آگاهانه در مصرف

کنندگان از ذهن آگاهی یا در واقع نوعی اهمیت دادن به پیامدهای مصرف کافی نیست بلکه الزم است مصرف
های شود برنامهپیشنهاد میپژوهش گیری نیز برخوردار باشند. لذا بر اساس نتایج هوشیاری در لحظه تصمیم

کنندگان برای های ذهنی مصرفگاهی بخشی و تشویقی، بر توسعه مهارتبازاریابی اجتماعی عالوه بر بعد آ
های اقتصادی وکار و بنگاهو صاحبان کسب هاشرکت کنند. تأکیدگیری نیز برخورداری از ذهن آگاهی در تصمیم

ان و ارائه تولیدکنندگ مثابهبهوکارها گیرند. کسبی ذینفعان مصرف آگاهانه قرار میی به هم پیوستهنیز در حلقه
در روش های تولید و بازاریابی محصوالت و هم در  هم مواد اولیه، تأمینکنندگان محصوالت و خدمات هم در 

های اجتماعی و عواقب ناشی از الگوهای مصرف فعلی مواجه هستند. کنندگان با مسئولیتخود با مصرف روابط
گیری در خصوص رابطه بین مفاهیمی همچون میمهای اقتصادی با تنگناهای تصامروزه بسیاری از این بنگاه

توانند در می هاشرکتوکار مواجه هستند. از این رو ی محیط کسببازاریابی اجتماعی، سودآوری و آینده
های شرکت با های فعلی مصرف و همسو شدن فعالیتهای بازاریابی اجتماعی خود بر ضرورت تغییر الگوبرنامه

در صورتی از اقدامات بازاریابی اجتماعی  کنندهمصرفباید بدانند  هاشرکتنمایند.  تأکیداهداف مصرف آگاهانه 
ابعاد  هاشرکتحمایت خواهد کرد که با پیامدهای مصرف خود درگیری ذهنی داشته باشد. لذا الزم است  هاآن

اجتماعی و کنندگان در ابعاد فردی، یک ساختار ذهنی آگاهانه و پیامدهای تصمیمات هرچند کوچک مصرف
کنندگان از کنندگان تشریح نمایند. حمایت مصرفهای خود برای مصرفزیست محیطی را در برنامه

 زمانهمتواند منجر به نفع مطابقت بیشتری با معیارهای آگاهانه داشته باشد می هاآنوکارهایی که رفتار کسب
تواند برای خود میپژوهش از نتایج این کنندگان و جامعه شود. نکته دیگر این که آگاهی ، مصرفهاشرکت
کنندگان ضمن آگاهی از برخی که مصرف کنندگان هم از نوعی ارزش شخصی برخوردار باشد؛ طوریمصرف

تری تر و مسئولکنندگان آگاهبه مصرفتوانند های تاریک رفتارهای مصرفی خود و عواقب ناشی از آن میجنبه
تواند چه از نظر اصالح الگوهای مصرف کنندگان به مصرف آگاهانه میمصرفنیز تبدیل شوند. از این رو ترغیب 

به  هاآنو کسب وکارها برای اصالح رفتارها و تصمیمات  هاشرکتخودشان و چه در ایجاد نوعی فشار بر روی 
ژوهش پبه ذکر است که  الزم انتها باز در واقع شود. مؤثر هاشرکتسمت هرچه مسئوالنه تر شدن فعالیت های 

حاضر بخشی از مصادیق مصرف آگاهانه را در قالب دو وجه ذهنی و رفتاری شناسایی نموده است لذا پیشنهاد 
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های ساختار ذهنی و رفتار آگاهانه را شناسایی نمایند و های آینده مصادیق بیشتری از مؤلفهشود پژوهشمی
شود همچنین پیشنهاد می .آزمون قرار دهند های مصرف آگاهانه را موردهای ایجاد شده در خصوص مؤلفهفرضیه

 های آتی به شناسایی پیامدهای مصرف آگاهانه در سطوح مختلف پرداخته شود.در پژوهش
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