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Abstract 

Objective  

The concept of “mindful consumption” is among the concepts that have been discussed within the 
marketing literature in recent years. It concerns the concept of sustainability and proportionate 
consumption. Due to the importance of sustainability in today's world on the one hand and the 
necessity of reforming consumption patterns in the country on the other hand, as well as the fact that 
no exploratory study has been conducted to identify the dimensions of mindful consumption in our 
country so far, it is very important to study the dimensions of mindful consumption in order to make 
policies to create a proper consumption pattern in the country. Therefore, the main purpose of the 
present study is to explore the dimensions of conscious mental structure as one of the aspects of 
mindful consumption in this ecosystem. In fact, the main question of the present study is that what are 
the dimensions of a conscious mental structure that can lead to mindful behavior of consumers? 

 

Methodology  

The present research is qualitative in nature and is conducted based on the principles of the 
interpretive paradigm. The present study, which seeks to contribute to the theoretical background on 
the concept of conscious mental structure based on qualitative data, is conducted based on Grounded 
theory strategy. The target population of this study includes Iranian consumers; and the sample is 



selected based on the purposeful sampling process. The in-depth interviews were considered as the 
data collection instrument and ultimately 22 interviews were conducted. 
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Findings 
The results of the data analysis led to the identification of 22 concepts that were finally classified into 
6 general categories. These 6 categories actually include the dimensions identified for conscious 
mental structure as one of the two aspects of mindful consumption: mental involvement with the 
consequences of consumption; mindfulness (awareness); self-importance; Caring for environmental 
issues; Caring for the interests of society; and Caring for consumer rights. 

 
Conclusion 

According to the results, a consumer with a conscious mind structure cares about the consequences of 
consumption in general, including self-importance, caring for the environment, society and consumer 
rights, and ultimately his/her mind would be well functioning and vigilance enough while making 
decisions. Perhaps the characteristics of a conscious mind structure as one of the forms of mindful 
consumption are characterized better through an example. Conscious mind structure is a necessary 
prerequisite for mindful behavior in consumption, and the characteristics of this conscious mind 
structure have been identified in the present study. 
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  چكيده
به ابعاد مختلف پيامدهاي مصرف و ضرورت توجه به الگوهاي مصرف متناسب با توسعه پايدار توجـه   ادبيات بازاريابي ،هاي اخير در سال :هدف

يكـي از وجـوه مصـرف     واسـت   مفهوم مصرف آگاهانـه  ،تحقق چنين الگوي مصرفي برايشده  مطرح يكي از مفاهيم. داده استبيشتري نشان 
عنـوان يكـي از    شناسايي ابعاد ساختار ذهني آگاهانه بـه  ،حاضر پژوهشهدف . است كنندگان از ساختار ذهني آگاهانه آگاهانه، برخورداري مصرف

  .استوجوه مصرف آگاهانه 
هـاي   دانشگاه در رشـته  استاداناي و از طريق مصاحبه عميق با پژوهشگران و  حاضر با رويكرد كيفي مبتني بر نظريه زمينه پژوهشدر  :روش

كننـدگان   عنـوان پيشـايند بـروز رفتـار آگاهانـه در مصـرف       به ،ابعاد ساختار ذهني آگاهانه ،سي و اقتصادشنا شناسي، روان مديريت بازرگاني، جامعه
ها تا رسـيدن بـه اشـباع نظـري ادامـه       و مصاحبه ندگيري هدفمند انتخاب شد از طريق فرايند نمونه ،پژوهشكنندگان در  مشاركت. شناسايي شد

اي  تحليـل مقايسـه   انتخـابي، و  بـاز  كدگذاري( اي از اصول مرتبط با نظريه زمينه ،ها براي تحليل داده .دشمصاحبه انجام  22 ،نهايتدر يافتند و 
  .استفاده شد) ها مقوله مفاهيم و ايجاد مستمر،
ختار ذهنـي  بر اين اساس، ابعاد سـا . بندي شدند مقوله دسته ششمفهوم منجر شد كه در قالب  22ها به شناسايي  نتايج كدگذاري داده :ها يافته
دادن بـه مسـائل    دادن بـه خـود، اهميـت    ، اهميت)هوشياري( درگيري ذهني با پيامدهاي مصرف، برخورداري از ذهن آگاهي :اند از عبارت آگاهانه
  .كننده دادن به حقوق مصرف دادن به منافع جامعه و اهميت محيطي، اهميت زيست
هـا   هاي الزم براي تحقق رفتار مطلوب و ارائه آن به جامعه، شركت يافتن ويژگي ،اعييكي از رويكردهاي مهم در بازاريابي اجتم :گيري نتيجه
به رفتار آگاهانه در كه  شناسايي كرد را حاضر ابعاد يك ساختار ذهني آگاهانه پژوهش ،رابطهدر همين . گذار است طور نهادهاي سياست  و همين

كننـدگان   ترغيب مصرف ي برايريزي و ارائه راهكارهاي تواند براي شناسايي، برنامه مي پژوهشج اين ينتا ،از اين رو .شود ميحوزه مصرف منجر 
  .گذار عمومي قرار گيرد ها و مجامع سياست ها، سازمان ها، دولت ، شركتپژوهشگران در كانون توجهبه مصرف آگاهانه 
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كننـدگان در جـوامعي    بسياري از مصرفامروزه،  .ه استاي پديدار شد گسترده هايزندگي و الگوهاي مصرف جوامع، تغيير
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  ).2011شث و همكاران، ( محسوب شوند، كمتر پرداخته شده استتري  كننده آگاه تا مصرف
انـرژي، دورريـز فـراوان مـواد      بيش از حد مچون كمبود آب، مصرفاز سوي ديگر، امروزه كشور ما نيز با مسائلي ه

از الگوهاي نامناسـب مصـرف   برآمده اندازها و منابع طبيعي و بسياري از آثار ديگر و پيامدهاي منفي  غذايي، تخريب چشم
 ،گران داخـل كشـور  پژوهشـ رابطه، در اين . آورد خواهد شايان توجهي را پديد  هاي نگراني ،اين روند مواجه است كه ادامه
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  .پرداخته نشده است
در خصوص مفهوم پايداري و مصـرف متناسـب بـا آن در ادبيـات بازاريـابي      هاي اخير،  در ساليكي از مفاهيمي كه 
كنـد،   كنندگان بحث مي اري در ميان مصرفهايي الزم براي بروز رفتار مصرف متناسب با پايد مطرح شده و درباره ويژگي

عنوان نخستين كساني كه مفهوم مصرف آگاهانه را مطـرح   ، به)2011( ششث و همكاران. است» مصرف آگاهانه«مفهوم 
از . كننـدگان اسـت   بر رفتار مصـرف  و متمركزبا مفهوم پايداري  متناسب الگويي ،مصرف آگاهانهكه  اند، عقيده دارند كرده
سـاختار   ،مصرف آگاهانه از دو وجه ذهني و عيني تشكيل شده كه وجه عيني آن، رفتار آگاهانه و وجه ذهنـي آن  ،آنها ديد

شمار  به كنندگان ويژگي الزم و در واقع پيشايند بروز رفتار آگاهانه توسط مصرف ،ذهني آگاهانه است كه برخورداري از آن
و برخـي از ابعـاد رفتـار     نـد ابعاد يك ساختار ذهني آگاهانـه پرداخت  به معرفي برخي از ،آنها بدون پژوهش ميداني. رود مي
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1. Schlegelmilch, Bohlen & Diamantopoulos 2. Fisk 
3. Ulusoy 4. Kunchamboo, Lee & Brace-Govan 
5. Jacobs 6. Ritter, Borchardt, Vaccaro, Preira & Almeida 
7. Tan, Johnstone & Yang 8. Chaudhary 
9. Minton, Spileman, Kahle & Kim 10. Dermody, Koenig-Lewis, Zhao & Hanmer-Lloyd 
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پژوهش حاضـر تـالش   در  ،از اين رو. شدندهاي بيشتر در اين زمينه  پژوهشاجراي و خواستار  كردندآگاهانه را نيز مطرح 

  . كشف و بسط داده شود ساختار ذهني آگاهانه ابعاد ،صورت ميداني بهشده است كه 
دليل اهميت موضوع پايداري در دنياي امروز از يك سو و ضـرورت اصـالح    شده، به وجه به توضيحات ارائهبنابراين، با ت

در  براي شناسايي ابعـاد مصـرف آگاهانـه    اجرا نشدن پژوهش اكتشافي الگوهاي مصرف از سوي ديگر و همچنين با توجه به
  . دارد، اهميت ايراناد الگوي مصرف مناسب در ايج منظور بهگذاري  ابعاد مصرف آگاهانه براي سياست بررسي كشور،

ـ    طور كه از ادبيات پـژوهش برمـي   همان ،از سوي ديگر كننـدگان   هـاي ميـان مصـرف    تفـاوت  رآيـد، پژوهشـگران ب
سـاختار  (ابعـاد وجـه ذهنـي     لي بـراي و اند؛ كردهتأكيد ) رفتار آگاهانه(مختلف در وجه عيني مصرف آگاهانه  هاي محصول

و شـث و همكـاران،    2017لـيم،  (انـد   مختلف تمايزي قائـل نشـده   هاي محصولكنندگان  ميان مصرف در) ذهني آگاهانه
بررسـي  در ابعاد رفتـار آگاهانـه فقـط بـه     ) 2011(كند كه شث و همكاران  تأكيد مي) 2017(در اين خصوص ليم ). 2011

صـورت جداگانـه در ابعـاد رفتـار      توانـد بـه   عمومي نيز مي هاي محصولاند، در حالي كه مصرف  مصرف خصوصي پرداخته
از ايـن رو در  . اما در هر دو پژوهش در خصوص ابعاد ساختار ذهني آگاهانه اشـتراك نظـر وجـود دارد   . آگاهانه لحاظ شود

 هـاي  محصـول كننـدگان   توانـد در مصـرف   حاضر نيز پژوهشگران معتقدند كه ابعاد يك ساختار ذهني آگاهانه مي پژوهش
حـالي كـه مصـاديق رفتـاري ناشـي از ايـن سـاختار ذهنـي آگاهانـه كـه در رفتـار آگاهانـه             مختلف مشـترك باشـد، در   

هاي متفاوتي بروز پيدا  مختلف به شكل هاي محصولكنندگان  تواند در ميان مصرف مي ،كند كنندگان نمود پيدا مي مصرف
كننـدگان و   بروز رفتار آگاهانه در مصرفعنوان پيشايند  به» ساختار ذهني آگاهانه«دليل اولويت و اهميت  اين رو و به. كند

طور براي جلوگيري از پيچيدگي فرايند پژوهش، پژوهش حاضر به بررسي وجه ذهني مصرف آگاهانه يعني سـاختار   همين
عنوان يكي از وجوه مصـرف   بنابراين هدف اصلي اين پژوهش يافتن ابعاد ساختار ذهني آگاهانه به پردازد ذهني آگاهانه مي

بوم است و در واقع پرسش اصلي پژوهش حاضر اين است كه ابعاد يك ساختار ذهنـي آگاهانـه كـه     ر اين زيستآگاهانه د
  اند؟ كنندگان منجر شود، كدام توانند به رفتار آگاهانه مصرف مي

  پژوهش نظري پيشينه
  1مصرف آگاهانه

مفهوم مصرف با توجـه بـه   ت، اما مصرف به خودي خود پديده جديدي نيست و طي تاريخ بشريت همواره وجود داشته اس
يابد و حتي ممكن است اين اصطالح درون يك چـارچوب نظـري    هاي نظري مختلف تغيير مي كاربرد آن در ميان ديدگاه

اي محـدود شـامل    توان مصرف را در گستره به هر حال مي. اي كه بايد تحليل شود، تغيير كند نيز با توجه به دوره تاريخي
تـوان از مصـرف    تر شامل فرايندهايي فرهنگي تعريـف كـرد و تأكيـد را مـي     اي وسيع ريد تا محدودهيك فعاليت ايزوله خ

سمت ديالوگي مستمر با ديگران در يـك بسـتر فرهنگـي انتقـال داد      هاي اقتصادي مجزا به عنوان يك سري از تصميم به
تـوان آن را از   به اجتماعي توضيح داد و ميتوان هم از جنبه فردي و هم از جن يعني مصرف را مي). 34: 2005، 2پاترسون(

در واقـع  . يك فرايند اقتصادي عقالني صرف تا يك فرايند نمادين مبتني بر بسـتر و تعـامالت اجتمـاعي در نظـر گرفـت     
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1. Mindful Consumption 2. Paterson 
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نشانه شامل كه فرهنگي و اجتماعي روندي  صورتبه توان مي را است گرفته خود به امروزه كه شرايطي و شكل با مصرف

شايد بازاريابـان  البته، ). 1388 سيدي نيا،( گرانهمنفعت اقتصادي روندي فقط نه گرفت نظر در است فرهنگي هاينماد و ها
اي از  را نشـانه  هاي مثبت مصرف تأكيد داشته و برخي اقتصاددانان همچون والتر روستو مصرف انبوه طور عمده بر جنبه به

مصرف هميشه با تخريب و آفرينش، در هـم ريختگـي و پيونـد متـرادف     ، اما )75: 1395اسماعيل پور، (اند  توسعه دانسته
هاي اخير توجه  در سال). 55-54: 1396، 1كالرك(شود  است و فرايند ويرانگري آفريننده و آفرينش ويرانگر محسوب مي

مـدهاي مثبـت و   وكارهـا، آثـار و پيا   كننده، جامعه و كسـب  تواند براي مصرف اي پيچيده بوده و مي به اينكه مصرف مسئله
  ). 2011و همكاران،  شث(منفي داشته باشد، رشد پيدا كرده است 

شـث و  . انـد  از اين رو مفاهيمي همچون مصرف آگاهانه در راستاي ضرورت تأمل در پيامدهاي مصرف مطرح شده 
: اند ر تعريف كردهطو عنوان نخستين پژوهشگراني كه مفهوم مصرف آگاهانه را مطرح كردند آن را اين به) 2011(همكاران 

و هم در رفتار نسبت به عواقـب و پيامـدهاي مصـرف تعريـف      3هم در فكر 2مصرف آگاهانه در واقع آگاهي و هوشياري«
در مصرف آگاهانه فرض بر اين است كه يك فرد در جايگاهي قـرار دارد كـه بتوانـد    ). 2011شث و همكاران، ( »شود مي

دليل شرايط خاص خود يا شرايط بازار  منظور اين است كه فرد به. ي مصرف كندانتخاب كند چه چيزهايي و در چه مقادير
بلكه بر عكس فرض بـر  . مجبور نباشد طور مثال به كم مصرف كردن مجبور يا محدود به نوع خاصي از مصرف نباشد، به

فايده . كند اتش اتخاذ ميها و ترجيه هاي مرتبط با مصرف را با آگاهي و بر اساس ارزش كننده انتخاب اين است كه مصرف
اصلي در مفهوم مصرف آگاهانه در واقع جدا كردن افراد از عادات و افكار خودكار و الگوهاي رفتـاري ناسـالم و در نتيجـه    

كننـده ايـن    اگر مصـرف . شوند هاي روزانه مردم توسط خود آنها انتخاب مي تشخيص اين مسئله است كه خيلي از موضوع
بـا  . هاي متفاوتي انجام دهد تواند آزادانه انتخاب ها را انجام داده است، مي خود او اين انتخاب موضوع را تشخيص دهد كه

وجود اين، داليلي وجود دارد كه حفظ آگاهي كلي كافي نيست، بلكه فرد بايد توجه آگاهانه خود به همـه دامنـه و قلمـرو    
براي مثال اگـر ايـن توجـه آگاهانـه     . ست پيدا كنديك مصرف مشخصي را حفظ كند تا بتواند به اهداف مصرف آگاهانه د

هاي سير شدن خود آگاهي داشـته و تـا    شود فرد فقط به نشانه فقط معطوف به بدن باشد و نه به محيط زيست، باعث مي
وجو و پرسشگري است كـه   در واقع مصرف آگاهانه فرايندي مبتني بر جست. زمان سيري غذاهاي بيشتري وارد بدن كند

جاي آنكه كوركورانه يا مبتني بر عادت از خود واكنش نشـان دهنـد،    بخشد كه به كنندگان آگاهي و بصيرتي مي به مصرف
  ).2016، 4باهل و همكاران(هايشان را خودشان انتخاب كنند  پاسخ

  5ساختار ذهني آگاهانه

ست كه آشكار است مصرف داراي يك وجه ملموس است كه رفتار درگير شدن در مصرف است و در عمل همان چيزي ا
است كـه  ) انديش سازه(اما از سوي ديگر يك وجه غيرملموس هم دارد و آن ساختار ذهني . شود و به آن اهميت داده مي

به دو دليـل  ) انديش سازه(ساختار ذهني . ها و انتظاراتي است كه رفتار مصرف را احاطه كرده است ها، ارزش شامل نگرش
گذارنـد و ديگـر آنكـه ايـن      هاي مرتبط با مصرف تأثير مـي  ها بر انتخاب ها و ارزش شنخست اينكه نگر. بسيار مهم است

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Clarke 2. Consciousness 
3. Thought 4. Bahl et al 
5. Mindful Mindset 
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كنند كه آثار ناشي از مصرف و در نتيجه افزايش يا كاهش احتمال مصرف بيشتر در  ها در واقع تعيين مي ها و ارزش نگرش

الزم است هم رفتار و هم ساختار  1براي مواجهه اثربخش با مشكل مصرف افراطي. شوند محيط مربوطه چگونه تفسير مي
در واقـع  ). 2011شـث و همكـاران،   (تواند با تفهيم مفهوم مصرف آگاهانـه ايجـاد شـود     ذهني تغيير كنند و اين تغيير مي

نشان داده شده است، مصرف آگاهانه داراي دو وجه ساختار ذهني آگاهانه و رفتار آگاهانه اسـت   1طور كه در شكل  همان
ويژگي اصلي ساختار ذهنـي آگاهانـه در واقـع بـر     . كننده فرد براي بروز رفتار آگاهانه است گاهانه هدايتو ساختار ذهني آ

  ).2017ليم، (شود  اهميتي متمركز است كه فرد براي عواقب و پيامدهاي مصرف قائل مي

  
   وجوه مصرف آگاهانه .1شكل
 )2011(شث و همكاران : منبع

  2پايداري

طور كلي براي جوامع در  ها و به ها، ملت ن ضرورت جديد استراتژيك و هدفي بلندمدت براي شركتعنوا به امروزه، پايداري
پايداري معرف سيستمي است كه با احترام به منـابع و بـدون بـه خطـر     ). 2018، 3كرانن و پاتاال تورا،(شود  نظر گرفته مي
، 4كـوهن و مونـوز  (مانـد   ور باقي مـي  نامحدودي بهره هايي كه در آينده به منابع وجود دارد همچنان به شكل انداختن نياز

2016 .(  
مصـرف پايـدار بايـد نيازهـا و      6)كميسيون جهـاني محـيط زيسـت و توسـعه    ( 5بر اساس گزارش كميسيون برانتلند

هاي آينـده و توانـايي    طور نامحدودي بدون فقير كردن نسل هاي فعلي را در سطح و شكلي ارضا كند كه بتواند به خواسته
دهنده چگـونگي انجـام    پايداري در واقع نشان). 1987، 7برانتلند(ها ادامه پيدا كند  اره براي ارضاي اين نيازها و خواستهسي

كـارتر و  (محيطـي اسـت    مصارف فعلي بدون ايجاد آسيب براي آينده بوده و داراي سه بعد اجتماعي، اقتصـادي و زيسـت  
معتقدند مصرف پايدار مصرفي است كـه در  ) 2009( 9پيتي و كالينز). 2017و ليم،  2011؛ شث و همكاران، 2008، 8راجرز

 مسئوليت كه است گيري تصميم فرايند شامل پايدار در واقع مصرف. كند آن هر فرد فقط سهم خود از زمين را مصرف مي
ـ  (گيـرد   مي بر در آنها فردي هاي خواسته و نيازها ارضاي ضمن را كنندگان مصرف اجتماعي در  ).2006، 10كورميـر و ورب

 كـه  اسـت  زنـدگي  بـراي  روشـي  كـه  اسـت  داوطلبانـه  زيسـتي  سـاده  مفهـوم  از گرفته نشئت پايدار تعريفي ديگر، مصرف
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1. Overconsumption 2. Sustainability 
3. Tura, Keranen & Patala 4. Cohen and Muñoz 
5. Brundtland 6. World Commission on Environment and Development 
7. Brundtland 8. Carter & Rogers 
9. Peattie & Collins 10. Vermeir & Verbeke 
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كنـد   مي تأييد را ساده زندگي سبك و كرده رد را گرايانه مادي زندگي سبك و افراطي مصرف ويژه طور به و گرايي مصرف

  ).2017ليم، (
بايـد ايـن   ، مصرف پايدار بايـد  2محيطي سازمان ملل متحد براي برنامه زيست) 2001( 1بر اساس گزارش منوچهري

ارضاي نيازها، افزايش كيفيت زندكي، افزايش بازدهي، به حداقل رسـاندن تلفـات، داشـتن    : موضوعات را دربرداشته باشد
  .)2001منوچهري، (اندازي براي چرخه زندگي و دارا بودن ابعاد عدالت و برابري  چشم

  :معرفي كرده استرا براي مصرف پايدار زير نيز هفت ويژگي ) 2017(ليم 
 نيازهاي اساسي نسل فعلي را تأمين كند؛ 

 به فقير شدن نسل آينده منجر نشود؛ 

 ؛وارد نكندمحيط زيست  به يناپذير آسيب برگشت 

 ؛را از كار نيندازد )هاي ارزش انساني و سيستم اكولوژيك سيستم(هاي طبيعي  سيستم 

 استفاده از منابع طبيعي را افزايش دهد؛ كارايي 

  ؛را بهبود دهدكيفيت زندگي 

 گرايي و روند فرامصرف مدرن اجتناب كند از مصرف.  
افراطي قرار گرفته و ارضاي نيازها را بدون در نظـر گـرفتن    بنابراين با اين تعاريف، مفهوم پايداري در مقابل مصرف 

  .سو با مفهوم پايداري به تحقق اهداف آن كمك كند تواند هم و مصرف آگاهانه ميپذيرد، از اين ر آثار و پيامدهاي آن نمي

 يتجرب هنيشيپ
كننده فرد براي بروز رفتار مصرف آگاهانه است يكـي از وجـوه مصـرف آگاهانـه      ساختار ذهني آگاهانه كه در واقع هدايت

يـك رويكـرد متمركـز بـر     : مصرف آگاهانه« اي با عنوان و در مقاله) 2011(است كه نخستين بار توسط شث و همكاران 
عنوان يكـي از مسـائل    نويسندگان ابتدا به اهميت مسئله پايداري به ،در اين مقاله. مطرح شد» مشتري به مسئله پايداري

كـه بيشـتر مطالعـات     انـد  پرداختـه ، سپس به ذكر اين نكتـه  اند وكارها در دنياي امروز اشاره كرده براي كسب شايان توجه
اند و به تهديدي كـه ناشـي از مصـرف     ها و توليدكنندگان در تحقق هدف پايداري تأكيد داشته بر نقش شركت ،شده انجام

از اين رو نويسندگان از زاويه جديدي بـه موضـوع   . اند طور مستقيم متمركز نشده افراطي مشتريان در جهان ايجاد شده به
آنهـا  . كنندگان بازسازي شوند منظور تأكيد بيشتر بر رفتار مصرف به هاي پايداري بايد پايداري وارد شده و معتقدند شاخص

كنند كه در واقع اصول راهنماي اين رويكرد جديـد بـه    در اين مقاله مفهوم مصرف آگاهانه را براي نخستين بار مطرح مي
ل اهميت دادن به خود، از نظر آنها مصرف آگاهانه بر يك ساختار ذهني آگاهانه مبتني است كه شام. مفهوم پايداري است
جويانـه و   روي در الگوهاي مصرف تكـراري، اكتسـاب   شود و ترجمان اين اهميت دادن، به شكل ميانه جامعه و طبيعت مي

آنها در اين مقاله ضـمن پـرداختن بـه اهميـت مسـئله پايـداري در محـيط        در واقع . يابد آرزومندانه در رفتار فرد تبلور مي
هـاي   طـور عمـده بـر محـور فعاليـت      كنند كه رويكردهاي موجود درباره پايداري به ته اشاره ميوكار امروز به اين نك كسب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Manoochehri 2. UNEP 
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انـد   كرده را بررسيپايداري  مفهومكنندگان  هايي كه از نگاه مصرف وكارها متمركز بوده است و پژوهش ها و كسب شركت

هـاي   و  بـه حجـم مصـرف، ويژگـي     نـد ا متمركـز بـوده  سازگار با محيط زيست  هاي طور عمده بر مصرف محصول به ،نيز
آنها ضـمن اشـاره بـه رونـدهاي     . توجهي شده است كنندگان و مصاديق مختلف رفتار متناسب با هدف پايداري كم مصرف

كنندگان در دنيا را غيرقابـل ادامـه دانسـته و ضـرورت پـرداختن بـه        اخير در مصرف، الگوها و حجم مصرف فعلي مصرف
كننـد و بـدون ورود بـه     كننده را در قالب سازه جديدي به نـام مصـرف آگاهانـه مطـرح مـي      موضوع از زاويه رفتار مصرف

هاي بيشتر در اين زمينه براي تكميل سازه مصرف آگاهانه در قالب دو  هاي ميداني در اين مقاله، خواستار پژوهش پژوهش
شده توسط شث و همكـاران   هاي معرفي قولهرسد م در واقع به نظر مي. شوند وجه ساختار ذهني آگاهانه و رفتار آگاهانه مي

طور مثال اين پژوهشگران به اين مسئله اشاره  به). 2017ليم، (هايي همراه هستند و به تكميل نياز دارند  با كاستي) 2011(
ه تواند بدون آنكه با درگيري ذهني با پيامـدهاي مصـرف همـرا    اند كه آيا اهميت دادن به خود، طبيعت و جامعه، مي نكرده

  ساز تحقق رفتار آگاهانه در حوزه مصرف شود؟  تنهايي زمينه باشد به
از اين رو با توجه به انجام ندادن مطالعه ميداني توسط اين پژوهشگران و پيشنهاد آنها به پژوهشگران ديگـر بـراي   

شدن ساير ابعاد آن تر به ساختار ذهني آگاهانه براي مشخص  تكميل سازه مصرف آگاهانه از يك سو و اهميت نگاه جامع
  .را بسط دهد) 2011(شده توسط شث و همكاران  از سوي ديگر، پژوهش حاضر سعي دارد ابعاد ساختار ذهني آگاهانه بيان

اي تحـت عنـوان توسـعه فراينـد      در مقالـه ) 2013( 1پوساكسريكيت، پونگساكورنرونگسيلپ و پونگساكورنرونگسيلپ
كه در كشور تايلند انجام شده بـه بررسـي تـرويج مصـرف آگاهانـه در يكـي از       مصرف آگاهانه در برنامه اقتصاد بسندگي 

هـاي   آنها با استفاده از مصاحبه عميق با سـاكنان ايـن منطقـه و مصـاحبه گـروه     . پردازند مناطق فقيرنشين اين كشور مي
، آمـوزش، تمـرين و   توانـد از طريـق فراينـد آمـادگي     رسند كه مصرف آگاهانـه مـي   كانوني با مسئوالن به اين نتيجه مي

  .مصرف نيز مؤثر باشد مشاركت، در افزايش رفاه شخصي مردم حتي در مناطق فقيرنشين و كم
 اجتماعي و محيطي زيست رفاه براي آفريني تحول پتانسيل: آگاهي ذهن عنوان اي با مقاله) 2016(باهل و همكاران  
م مصرف آگاهانه در مقابل مصرف ناآگاهانه با رويكرد افزايش هدف از اين مقاله توجه به مفهو .اند كرده ارائه كننده مصرف

هـاي مفهـوم ذهـن آگـاهي در اديـان و مـذاهب در بـين         نويسندگان ضمن بررسي ريشه. رفاه فردي و جمعي بوده است
در . شناختي ارائه كننـد  هاي روان تري از مصرف آگاهانه با تأكيد بر مؤلفه كنند تعريف كامل هاي مختلف تالش مي قوميت

هاي بيرونـي و درونـي و تـأثير آنهـا بـر فراينـد مصـرف         اين مقاله بر مفاهيمي همچون توجه همراه با پذيرش به محرك
كننده بتواند هوشـياري خـود را در    افتد كه مصرف نويسندگان معتقدند مصرف آگاهانه زماني اتفاق مي. پرداخته شده است

همچنـين در ايـن مقالـه پيشـنهادهايي بـراي      . ناخودآگاه عمـل نكنـد  فرايند مصرف حفظ كرده و فقط بر اساس عادت و 
آنها معتقدند مصرف آگاهانه . گذاران ارائه شده تا بتوانند در راستاي مصرف آگاهانه حركت كنند كنندگان و سياست مصرف
ش، مسائل سياسـي،  گرايي، تحصيالت و آموز هايي همچون سالمتي و اعتياد، مسائل خانوادگي، رفاه مالي، مادي در زمينه

  .آوري نشده است هاي ميداني جمع البته در اين مقاله نيز داده. مفهوم پايداري و اتالف منابع، پتانسيل ايجاد تحول را دارد
هـدف  . مفاهيم اساسي پايداري، مصرف و بازاريابي ارائه كرد: چارچوب مصرف پايداراي با عنوان  مقاله )2017(ليم  
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1. Pongsakornrungsilp, Pongsakornrungsilp & Pusaksrikit 
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هاي بازاريابي درباره مصرف پايدار با استفاده از سه مفهوم برجسته در رفتار  ري چارچوبي براي پژوهشگذا از اين مقاله پايه

در ) 2017(لـي  . اند از مصرف مسئوالنه، ضدمصرف و مصـرف آگاهانـه   اين مفاهيم عبارت. كننده عنوان شده است مصرف
شـود   مصرف مسئوالنه و ضدمصرف تالش مـي ضمن بررسي مفاهيمي همچون مصرف آگاهانه، مصرف پايدار، اين مقاله 

در توضـيح مصـرف   نيز در ايـن پـژوهش   ) 2017(ليم . مدل گسترده مصرف پايدار با در نظر گرفتن مفاهيم باال ارائه شود
كند در بسط مصرف آگاهانه، عالوه بر  اند، استفاده كرده و تالش مي ارائه داده) 2011(آگاهانه از مدلي كه شث و همكاران 

هاي ميداني  آوري داده به جمعدر اين پژوهش نيز  پژوهشگر،. هاي مصرف عمومي نيز تأكيد كند خصوصي به جنبهمصرف 
  .مبادرت نكرده است

شده مشخص است، مصرف آگاهانه و وجه ذهني آن و ساختار ذهني آگاهانه در ادبيـات   طور كه از موارد اشاره همان
. اي انجـام نشـده اسـت    هـاي گسـترده   خصوص شناسـايي ابعـاد آن پـژوهش   بازاريابي مفهومي جديد بوده كه تاكنون در 

  .همچنين در كشور ما نيز تاكنون پژوهشي در خصوص مصرف آگاهانه در ادبيات بازاريابي ارائه نشده است

  شناسي پژوهش روش
هاي اجتماعي به تفهـم   دهمطالعه پدي. اي اجتماعي با ابعاد گسترده است اي فردي، بلكه پديده تنها مقوله امروزه، مصرف نه

محمـدپور،  (كننـد   هاي مداوم و روزمره خود آن را توليد و بازتوليـد مـي   جهان اجتماعي نياز دارد كه مردم از طريق فعاليت
عنـوان يكـي از وجـوه مصـرف آگاهانـه       از اين رو پژوهش حاضر كه به ابعاد ساختار ذهني آگاهانه به). 317-318: 1392
. هاي كيفي و از نظر پارادايمي بر اصول پـارادايم برسـاختي ـ تفسـيري اسـتوار مبتنـي اسـت        وهشپردازد، بر سنت پژ مي

امـا  . شـود  هاي علوم طبيعي و اجتماعي تفـاوتي بنيـاني قائـل مـي     خصيصه محوري اين رهيافت آن است كه بين موضوع
بنـا  1 اي نظريه زمينه بر اصول مبتني بر هاي كيفي است، دنبال زايش و بسط نظريه از دل داده دليل آنكه اين پژوهش به به

سـازد يـك نظريـه     گيرد كه پژوهشگر را قادر مـي  هاي تحليلي را در بر مي اين نظريه فنون منظم و رويه. نهاده شده است
در واقع ما زمـاني مجـاز   ). 315: 1392محمدپور، (بنيادي را توسعه داده و معيارهاي انجام يك علم خوب را بر آورده كند 

هايي شده ولي  شود يا پژوهش اي برويم كه در عرف علمي جاي خالي يك نظريه احساس مي دنبال نظريه زمينه يم بههست
دنبـال   پژوهش حاضر نيـز بـه  ). 77: 1395فراستخواه، (همچنان ابهاماتي باقي است و اطلس نظري ما به تكميل نياز دارد 

عنوان يكي از وجوه مصرف آگاهانه است كـه نخسـتين بـار شـث و      شناسايي ابعاد و بسط مفهوم ساختار ذهني آگاهانه به
از ايـن رو  . هاي ميداني براي بسط اين مفهوم تأكيد كردند آن را مطرح كرده و خود بر ضرورت پژوهش )2011(همكاران 

بـر  هاي كيفي اسـت   دنبال تكميل اطلس نظري در خصوص مفهوم ساختار ذهني آگاهانه از دل داده پژوهش حاضر كه به
  . اي بنا نهاده شده است نظريه زمينه

اي در نظـر گرفـت، زيـرا بـا وجـود       هاي حاضر را مبتني بر رويكرد كالسيك نظريه زمينه توان پژوهش همچنين مي
ها دغدغه اصلي عمق، خالقيت و آزادي عمـل پژوهشـگر در اكتشـاف مقـوالت بـراي       مند در تحليل داده كدگذاري روش

ني آگاهانه بوده و از اصرار بر ارائه نتايج به شكل يك الگوي پارادايمي يكسان مطابق با آنچه در شناسايي ابعاد ساختار ذه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Grounded Theory  
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در رويكرد كالسيك نظريه ) 1978(1هاي گليسر مطابق ديدگاه. رويكرد سيستماتيك مورد انتظار است خودداري شده است

ها بر بيايد و پديـدار شـود، نـه اينكـه چـارچوب       ل دادهطور طبيعي و خالقانه از د اي تأكيد بر اين است كه نظريه به زمينه
  ). 101: 1395فراستخواه، (ها تحميل شود  اي بر داده شده يكسان و پارادايمي از پيش تعيين

،  گيري بايد ببينيم در مطالعات مرحله صفر پـژوهش  براي نمونه. كنندگان ايراني هستند حاضر مصرف  جامعه پژوهش
هـايي   و در چارچوب آن به نمونـه  اند در اينجا چند سنخ و چند طبقه ،هاي زيسته و انديشيده تجربهافراد حامل اطالعات و 

  از اين رو، چون موضوع پژوهش). 137: 1395فراستخواه، (هاي الزم را دارند  دانيم اطالعات و تجربه مراجعه كنيم كه مي
ـ  ،تعيين ابعاد ساختار ذهني در مصرف آگاهانه بود ر مقولـه مصـرف و تجربـه انديشـيده در رابطـه بـا آن را       اشراف كامل ب

كننده و ابعاد وسيع پديده مصـرف در دنيـاي امـروز،     اي رفتار مصرف دليل ماهيت ميان رشته به ،طلبيد و از سوي ديگر مي
ي و شناسـ  هاي مـديريت بازرگـاني، اقتصـاد، جامعـه     دانشگاه در رشتهاستادان آوري اطالعات به پژوهشگران و  براي جمع

هاي زيسته خود با توجه به آگاهي و آشنايي با مباني نظـري موضـوع پـژوهش     شناسي مراجعه شد كه به بيان تجربه روان
آوري اطالعات در هر حوزه تا رسيدن  شد و جمع  گرفته كار گيري هدفمند به از اين رو فرايند نمونه. داشتنداشراف بيشتري 

مصاحبه انجام شد كـه توزيـع    22آوري اطالعات مصاحبه عميق بود و در نهايت  جمعابزار . به اشباع نظري ادامه پيدا كرد
  .آمده است 1آنها در جدول 

  هاي پژوهش مصاحبه .1 جدول

  
در اين راستا در . از يك پروتكل مصاحبه استفاده شود ،ي ضبط اطالعات طي مصاحبهبراكه شود  معموالً توصيه مي

هـاي محـوري مصـاحبه در ايـن      مصاحبه تهيه شد تا محورهاي اصـلي و پرسـش   ي برايحاضر راهنما يا پروتكل  پژوهش
تخصـص   همچنـين، هـاي كيفـي و    گفتني است با توجه به ماهيت غيرخطي و مارپيچي پـژوهش  .پروتكل مشخص شود

و بـه همـين    شـد  هاي جديدي مطرح مي وگو پرسش گفت طيهاي علوم انساني،  حوزهانواع  درشوندگان  مصاحبهمتفاوت 
 محورهـاي اصـلي پروتكـل در    طـور كلـي،   بـه  امـا  كـرد؛  ميديگر تغيير   ها از پژوهشي به پژوهش پروتكل مصاحبه دليل،

دنياي امـروز، الگوهـاي فعلـي مصـرف در كشـور، معيارهـاي       هايي در خصوص ابعاد پديده مصرف در  پرسش ها، مصاحبه
سو با مفهـوم پايـداري، ضـرورت و اهميـت تغييـر الگوهـاي        هاي مصرف هم بندي الگوهاي مصرف، تعريف و مؤلفه دسته

كـه   شـد  را شـامل مـي  كننـدگان و پيامـدهاي آن    هاي الزم براي اتخاذ رويكرد آگاهانه در رفتـار مصـرف   مصرف، ويژگي
آن را ) 2011(خصوص با الهام از مطالعه شث و همكاران  ن با استفاده از ادبيات نظري موجود در اين حوزه و بهپژوهشگرا

  .كرده بودندتدوين 
هـا مرحلـه بـه     اي انجام گرفته است كه در آن داده ها نيز مبتني بر اصول نظريه زمينه فرايند گردآوري و تحليل داده

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Glaser 

  تعداد مصاحبه  رشته تخصصي  تعداد مصاحبه  رشته تخصصي

  3  شناسي روان  10  مديريت بازرگاني
  3  اقتصاد  6  شناسي جامعه
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هـا   اي داده طور غيرخطي پا به پـاي آنهـا تحليـل مـداوم و مقايسـه      شوند و به ثبت ميمرحله و به طور مداوم گردآوري و 

هـا   مصاحبه. ها از حدود سي دقيقه تا دو ساعت به طول انجاميد مدت مصاحبه). 148: 1395فراستخواه، (پذيرد  صورت مي
ها از كدگذاري باز، محوري  يل دادهبراي تحل. اند سازي شده صورت كامل ضبط شده و بالفاصله بدون كم و كاست پياده به

اي  ها در واحد پاراگراف كدگذاري شده و در يك فرايند مقايسـه  بر اين اساس متون مصاحبه. و انتخابي استفاده شده است
  .اند تر به مفاهيم تقليل يافته اهميت حذف و كدهاي پرتكرار و مهم تكرار و كم مستمر كدهاي كم
تأييـد بـودن    قابـل  شـامل  آزمون پايايي چهار و روايي قالب در نيز كيفي پژوهش اين بررسي كيفيت همچنين براي

، )نتايج خصوص در شوندگان مصاحبه از نظر كسب(باور بودن  يا قبول قابل ،)ها مصاحبه انجام از پس و نتايج بازخورد ارائه(
 در(قابـل اعتمـاد بـودن     و )شـوندگان  مصاحبهبه  نتايج ارائه و بررسي نتايج در مشترك مفاهيم بر تأكيد(انتقال بودن  قابل

 متفـاوت  كيفي، پژوهش دراين ،)مختلف زواياي از موارد بررسي و مورد هر در يك نفر از بيش با مصاحبه موارد از بسياري
 1در جدولطور كه  بر اين اساس همان). 1396اسفيداني، نظري و كريمي داويجاني، (است  كمي اجرا شدههاي  پژوهش از

هاي مختلف و در هر حوزه با چنـد نفـر مصـاحبه     شده، براي بررسي موارد از زواياي مختلف با خبرگان در حوزه مشخص
  . اند شوندگان نيز نتايج را تأييد كرده ها به اطالع رسانده شده و مصاحبه ها و نتايج كدگذاري انجام گرفته، متن مصاحبه

  هاي پژوهش يافته
ايـن  . بنـدي شـدند   مفهوم منجر شد كه در نهايت در شش مقوله كلي دسته 22ه شناسايي ها ب نتايج حاصل از تحليل داده

در . عنوان يكي از دو وجـه مصـرف آگاهانـه هسـتند     شده براي ساختار ذهني آگاهانه به شش مقوله در واقع ابعاد شناسايي
  .ادامه مراحل كدگذاري آورده شده است

  كدگذاري باز
اي كوچـك يـا يـك     تواند جمله ها مي در اينجا واحد معنادار داده. هاست فرايند تفسير دادهكدگذاري باز نخستين مرحله در 

بعـد از پيـاده كـردن هـر مصـاحبه،      ). 153: 1395فراستخواه، (قسمت از بند يا يك يا چند بند از كل محتواي متني باشد 
پژوهش تلقي شده، برچسبي از كلمات كـه   اي مرتبط با پرسش كدگذاري باز آغاز شده و به هر سطر يا بند كه حاوي نكته

ها با يكديگر مقايسه شدند تا كدهاي مشابه  آمده از مصاحبه دست سپس كدهاي به. گوياي آن نكته بود اختصاص داده شد
 2 در جـدول مفهوم شناسايي شد كه  22در اين مرحله پس از حذف كدهاي مشابه در نهايت . در كنار يكديگر قرار گيرند

كننـده در خصـوص پيامـدها،     گيري وراي عادت، حضور ذهن در لحظه، دانش مصرف براي مثال تصميم(فهوم در ستون م
  .اند نشان داده شده...) دغدغه مصرف كننده و

  كدگذاري محوري
 هـا  داده طريق از ارتباطات اين و شده مرتبط باز كدگذاري مرحله در آمده دست به مفاهيم با ها مقوله محوري، كدگذاري در

از مرحله كدگذاري باز را با هـم مقايسـه    آمده دست پژوهشگر، در كدگذاري محوري، مقوالت و مفاهيم به. شود مي بررسي
در ايـن مرحلـه كـدهاي حـاوي معـاني      ). 169: 1395فراستخواه، (كند  ، تقليل و تلخيص ميكرده و آنها را تركيب، ادغام

از . سازند ها را مي گيرند و مقوله تر كه همه آنها را در بگيرد قرار مي رگمشابه در كنار يكديگر و زير يك مفهوم انتزاعي بز
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ها  شده در مرحله كدگذاري باز ذيل شش مقوله طبقه بندي شدند كه اين مقوله اين رو در پژوهش حاضر مفاهيم شناسايي

  .شده است آورده 2جدول نيز در 

  شده شناسايي هاي مقوله و مفاهيم .2 جدول
مقوله 
 ها گزاره  مفهوم مقوله  اي هسته

هانه
 آگا

هني
ار ذ

اخت
س

  

هن
ذ

 
هي 

آگا
)

ري
شيا

هو
(  

گيري ورايتصميم
 عادت

گيري حواسم باشـد، بـدانم كـه انتخـاب      گام نخست اين است كه من در لحظه تصميم
  .از روي عادت تصميم نگيرم.ديگري هم دارم

  ور ذهن در لحظهحض
امـا در  . شود از مسائل مختلف پيرامون مصـرف صـحبت كـرد   خب در كشور ما هم مي

ايم مثل بحث آب كه  عمل چه؟ البته شايد چون االن خودمان درگير برخي مسائل شده
  .شود امكان اينكه در لحظه عمل و انتخاب هم حواسمان باشد بيشترشوداين باعث مي

مده
 پيا

ي با
ذهن

ي 
گير

در
رف

مص
ي 

ا
  

كننده در  دانش مصرف
  خصوص پيامدها

كردم ولـي   خواستم يك پيراهن بخرم به اين چيزها توجه نميمن خودم شايد وقتي مي
توانم دفعه بعد اين چيزها را هم بهـش   گويم پس مي دانم مي االن كه اين مسائل را مي

  .توجه كنم
امـا  . اينهـا زد سـادگي حـرف از مفـاهيمي همچـون مهندسـي فرهنگـي و        شود به نمي

  .مثالً در مدرسه رويكرد هزينه فايده ياد بدهيم. گسترش آگاهي حتماً مؤثر و الزم است

 كننده دغدغه مصرف

جـاي اينكـه چمـن رو آب بدهـد آب را      دهد و به ها را آب مييا آن كسي كه دارد چمن
اش  هپاشد در خيابان يعني برايش مهم نيسـت و در واقـع اينكـه اصـالً ايـن دغدغـ       مي

  .نيست
هاي اجتمـاعي در خصـوص كمبـود آب و آلـودگي هـوا و       خود من از بس كه در شبكه

كنند واقعاً استرس گرفتم و اين تبديل شده بـه دغدغـه    مصرف بيش از حد صحبت مي
 .ذهنيم

احساس مسئوليت به 
 پيامدها

و در  رود هاي ما در حوزه مصرف تا كجا مـي  و اينكه ما حواسمان نيست عواقب انتخاب
  .كنيم طور كلي احساس مسئوليت نمي واقع در آن لحظه تصميم و به

 . اي دارد براي جامعه اينكه به اين فكر كند كه كار من چه عواقب بيروني

خود
 به 

دن
ت دا

همي
ا

 

اولويت دادن به آرامش، 
لذت و رضايت خود 

جاي درگير شدن در  به
مصرف ناشي از 
 فشارهاي اجتماعي

هايش  كنم در آنجا شايد فرد در انتخاب يافته فكر مي ر جوامع توسعهبرخالف كشور ما د
دايره تأثيرپذيري از اجتماع يا همان رقابـت بـا ديگـران در آنهـا     . بيند خودش را هم مي

  .كمتر است
. يعني اينكه من به خودم اهميت بدهم يا ديگران بستگي به خودآگـاهي مـن هـم دارد   

  .شود مصارف ناشي از فشار ديگران كمتر مي. موقتي خودم را در اولويت قرار بده
گيـرد و در نتيجـه    يعني كاركرد منفي اين است كه از عقل و لذت خودش فاصـله مـي  

برند تا فقط مورد پذيرش ديگراني  كنند كه خودشان لذت نمي همه از چيزي مصرف مي
 .برند قرار بگيرند كه شايد خودشان هم لذت نمي

اهميت دادن به رشد و 
 وفايي خودشك

در واقع به نظر من هر چيزي كه بتواند انسان را تحت تملك خودش در بياورد در واقع 
فروشـد تـا    او را از مسير رشد و شكوفايي خارج كند مذموم استفرد كل عمـرش را مـي  

 .كمي بيشتر مصرف كند

اهميت دادن به توان 
 اقتصادي خود

اش رو عـوض   نم هر سـال لـوازم خانـه   گيرد كه خا گفت كه همسر وام مييكي بود مي
دهند كه وسايلشـان را بـا اينكـه فقـط      يعني خودشان را تحت چه فشاري قرار مي. كند

  .يك سال از عمرشان گذشته عوض كنند
شوم بايد حتماً لباس جديد بخرم اين فشاري كـه بـه    اينكه من يك مهماني دعوت مي

رض بكند كـه خريـد بكنـد و مصـرف     آيد براي اينكه حتي برود وام بگيرد يا ق فرد مي
 .بكند به اينها بايد توجه بشود
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  2جدول ادامه 

مقوله 
 ها گزاره  مفهوم مقوله  اي هسته

هانه
 آگا

هني
ار ذ

اخت
س

 

اهميت دادن به سالمتي  
 خود

  .كنيم زند و به آنها توجه نمي ما مصارفي داريم كه به سالمتي ما ضرر مي
زنـد   شان آسيب مـي  افراد زيادي داريم كه محصوالتي را مصرف كنند كه به سالمتي

 .مثل همين فست فودها. دهند يبا اينكه پول زيادي هم برايش م

طي
محي

ت 
زيس

ئل 
مسا

 به 
دن

ت دا
همي

ا
  

اهميت دادن به موضوع 
 پسماند و بازيافت

مثالً يك پيام محيط زيستي اين هست كه شما در خريد هر كـااليي اول از خـودت   
بپرسي كه آيا ضروري است؟ و اگر ضروري هست خريد بكني كـه بعـداً مجبـور بـه     

 .هاي غيرقابل بازيافت نشويلهتوليد پسماند يا زبا

 محيطي آگاهي زيست
دهيم و اين آگـاهي   كننده مي محيطي هست كه به مصرفدر واقع يك آگاهي زيست

 .وقتي مؤثر هست كه به تغيير رفتار منجر بشود

توجه به محدوديت ميزان 
 منابع طبيعي 

بـا مسـئله پسـماند و     به هرحال بايد بدانيم منابع زمين محدود هستند و از طرفي مـا 
گرايـي ايجـاد    محيطي مواجه هستيم كـه در اثـر همـين مصـرف     هاي زيست آلودگي
 .اندشده

توجه به ذخيره منابع 
هاي  طبيعي براي نسل

  آينده
حاال شايد من بگويم تا زماني كه من زنده هستم آب هست پس مهم نيست چطـور  

  مصرفش كنم ولي آيندگان چي؟

د زيبايي اهميت دادن به بع
  طبيعت

كنيم كه زيبايي مناظر  كنيم و در طبيعت رها مي بينيد ما آنقدر زباله توليد مي شما مي
  .ايم را هم از بين برده

اهميت دادن به حيات 
 وحش

زمين . آمد زند توي ذهنم مي هميشه مصرف نكردن چرم چون به حيوانات آسيب مي
 .هم حق زيست دارند كه فقط مال انسان نيست، ساير موجودات زنده

معه
 جا

افع
ه من

ن ب
 داد

يت
اهم

  
احساس مسئوليت در رابطه 

 با جامعه

 اينكـه  دارم و انتخاب دو من كهباشم داشته آگاهي اينبهكهاستايننخستگام
بگيرم و به آن احساس مسئوليت  در نظر گيري تصميم در را جمعي نفع ترجيح بتوانم
 .كنم

 ملياهميت دادن به منافع 
ات كمـك   يا اينكه حتي محصول ايراني بخري يا خارجي كدامش به اقتصـاد جامعـه  

 .كندمي

با ارزش شمردن روابط 
 انساني در جامعه

هـا از   آن روابط انساني هست كه در واقع تحت تأثير قرار گرفته و هرچه بيشتر انسان
 .برند مي پناه ااشي به بيشتر ها انسان شود و شوند و روابط سردتر مي هم دور مي

هاي  اهميت دادن به بنيان
 خانواده

شود و ريز و درشت محصـوالت خـارجي را    طرفه واردكننده ميوقتي كشور فقط يك
الگوي مصرف شما اين را در نظر بگيريد كه ايـن مسـئله    غير از. كنند دارند وارد مي

 .ها از هم بپاشند شود خانوادهچه جوري باعث مي

ن ب
 داد

يت
اهم

نده
ف كن

صر
ق م

حقو
ه 

 

 دلسوزي و دگرخواهي
اي كه به تعادل رسيده با  يا خودخواهانه. دگرخواهانه باشد.مصرف خودخواهانه نباشد

 .ديگري

عدم تجاوز به حقوق 
 ديگران

شايد در نامش مناقشه باشد اما به هر حال شاخصش عدم تجاوز به حقـوق ديگـران   
 .است

آگاهي از حقوق خود و 
 ديگران

هاي آينـده و عصـر فراپسـت مـدرن شـايد       تكاني است و در دههان در حال خانهجه
انساني . كننده را بگيرد مدار جاي انسان مصرف هاي جديد باز شود و انسان حقوق افق

 .كه به حقوق خود آگاه است و به حقوق بشر كه اجماع جهاني است روي مي آورد

اين مباحث شـما بـه   . ود آگاه نيستندمشكل اصلي مردم ما اين است كه به حقوق خ
  .گيرد صورت فردي تا زماني كه آن ساختار اتفاق نيفتند شكل نمي
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  كدگذاري انتخابي

هاي مورد اسـتفاده   در اين مرحله مقوله. بندي، كدبندي انتخابي يا گزينشي استبعد از كدگذاري محوري مرحله نهايي كد
اي را انتخاب كرده يا به تعيين و ساخت يك مقوله جديد اقـدام   اند و پژوهشگر بايد مقوله هسته لحاظ نظري اشباع شده به

كه  اي پديده هسته پيرامون شده اساييشن مقوله شش تمام كدگذاري، فرايند از مرحله اين در). 340: 1392محمدپور، (كند 
بـر  . سـازند  در واقع اين شش مقوله ابعاد ساختار ذهني آگاهانه را مـي شده و  يكي هم با همان ساختار ذهني آگاهانه است

 مصرف، اهميـت  پيامدهاي با ذهني درگيري آگاهي، ذهن شامل آگاهانه ذهني ساختار براي شده شناسايي اين اساس ابعاد
 كننـده  مصرف حقوق به دادن اهميت و جامعه منافع به دادن اهميت محيطي، زيست مسائل به دادن اهميت ود،خ به دادن
است با پيامـدهاي مصـرف درگيـري     برخوردار آگاهانه ذهني ساختار يك از كه اي كننده مصرف نتايج، مطابق يعني. است

نيـز بـا    گيـري  تصـميم  و هنگـام  دهـد  يـت مـي  اهم كننـده  مصـرف  حقوق و جامعه زيست، محيط خود، ذهني داشته و به
خروجي اين مرحلـه   2شكل  .است برخوردار الزم هوشياري از عادت، وراي گيري تصميم براي آگاهي، برخورداري از ذهن

 آورده 2، در جـدول  هـا  هاي منبعث از متن مصاحبه ها و برخي از مصاديق گزاره همچنين نتايج كدگذاري. دهد را نشان مي
   .شده است

  درگيري ذهني با پيامدهاي مصرف
محسـوب  هـاي يـك سـاختار ذهنـي آگاهانـه       ترين ويژگي كننده با پيامدهاي مصرف، يكي از مهم درگيري ذهني مصرف

كننده در واقع بـه ميـزان ارتبـاطي     درگيري ذهني مصرف. شود كه الزمه بروز يك رفتار آگاهانه در حوزه مصرف است مي
كـروز، لئونـاردت و   (كنـد   ها و عالئق اساسي خـود درك مـي   كننده بين يك موضوع با نيازها، ارزش اشاره دارد كه مصرف

هـاي   ي ذهني، درگيري ذهنـي بـا مسـئله پيامـدهاي ناشـي از تصـميم      در پژوهش حاضر منظور از درگير). 2017پزوتي، 
يابد، پردازش اطالعات را  كنندگان افزايش مي هر قدر ميزان درگيري ذهني مصرف. كنندگان در حوزه مصرف است مصرف

نيـز   دهند و عالوه بر پردازش بيشتر اطالعات يك افزايش كلـي در سـطوح انگيختگـي آنهـا     تري انجام مي طور عميق به
در . شود، دانش شخص از محيط مصرف است كننده ذخيره مي هايي كه در حافظه درازمدت مصرف يكي از مقوله. يابيم مي

اي دارد  درباره كاال يا خـدمات ويـژه   كننده يعني ميزان تجربه و اطالعاتي كه فرد كننده دانش مصرف ادبيات رفتار مصرف
كننـده در   ذهني با پيامدهاي مصرف به ميـزان تجربـه و اطالعـات مصـرف     ميزان درگيري). 126: 1393موون و مينور، (

آورد  همراه مـي  هاي وي در هر يك از مراحل مصرف از اكتساب تا استفاده و كنارگذاري به خصوص پيامدهايي كه تصميم
وجوي اطالعات  تكنندگاني كه درباره پيامدهاي مصرف دغدغه و نگراني دارند در واقع بيشتر به جس مصرف . مرتبط است

رود احساس مسئوليت بيشتري بـه پيامـدهاي    آورند و انتظار مي در اين خصوص پرداخته و دانش بيشتري نيز به دست مي
كننـده از   از اين رو در پژوهش حاضر درگيري ذهني با پيامدهاي مصـرف بـا ميـزان دانـش مصـرف     . مصرف داشته باشند

زماني كه . شود آن پيامدها و احساس مسئوليت به عواقب مصرف تعريف ميپيامدهاي مصرف، داشتن دغدغه در رابطه با 
كننده يا آينده فرزندانش مـرتبط باشـد،    طور مثال با سالمتي مصرف يك موضوع داراي اهميت يا ارزش شخصي باشد، به

وجـوي   جسـت  كننده منجر شده و اين وجوي بيشتر اطالعات توسط مصرف يابد و اين به جست درگيري ذهني افزايش مي
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بانگ، الينگر، (هاي جايگزين نيز همراه خواهد شد  كننده در خصوص راه حل اطالعات خود با افزايش سطح دانش مصرف

  ).2000 ،1هاجيماركو و ترايچال

  2)هوشياري( آگاهي ذهن

 »د داشـتن بـه يـا  «معنـاي   بـه  4»ساتي«و از كلمه ) نزديك به سانسكريت( 3در اصل از زبان پالي »آگاهي ذهن«اصطالح 
مـالهوترا،  (گرفته شده است كه در واقع حالتي از آگاهي و هوشياري است كه عموماً داللت بر حضور ذهن در لحظـه دارد  

است كه با توجـه كـردن بـه هـدف در لحظـه       نوعي از آگاهيآگاهي  همچنين طبق تعريف، ذهن). 2016، 5لي و اولساي
كننـده و   ترين عواملي كه همچون مانعي بين دانش مصرف يكي از مهم). 2016باهل و همكاران، (آيد  اكنون به وجود مي

كنندگان  بسياري از مصرف. گيري است كننده در لحظه تصميم بروز رفتار آگاهانه وجود دارد در واقع عدم هوشياري مصرف
گيري براي خريـد از   از عواقب خريد محصولي كه براي سالمتي مضر است آگاهي دارند اما ممكن است در لحظه تصميم

آگـاهي اسـت كـه بـا      بنابراين يكي از ابعاد يك ساختار ذهني آگاهانه برخورداري از ذهـن . برخوردار نباشند »آگاهي ذهن«
كـه نبـود هوشـياري در    ) 2004( 6روزنبـرگ . حضور ذهن در لحظه و تصميم نگرفتن بر اساس عادت همراه خواهـد بـود  

تواند آگـاهي عينـي خـود را     داند معتقد است ذهن آموزش ديده مي گرايي مي صرفكنندگان را يكي از مشكالت م مصرف
كننـده   هاي تبليغاتي و ترغيب هاي سنجيده و تأثيرپذيري كمتر از پيام اين امر خود به انتخاب. نگه داشته و به آن باز گردد

هـاي توجـه و    افتـد كـه ظرفيـت    ق ميآگاهي زماني اتفا آگاهي، نبود ذهن برخالف ذهن). 2004روزنبرگ، (شود  منجر مي
اند كه به آگاهي و  هاي آينده اشغال شده ها و نگراني وسيله خاطرات گذشته يا برنامه اند، زيرا از قبل به آگاهي تضعيف شده

  ).2017ليم، (شود  توجه كمتر در مقايسه با لحظه حال منجر مي

  7اهميت دادن به خود

منظور از اهميت قائـل شـدن فـرد    . ساختار ذهني آگاهانه اهميت دادن به خود استشده براي  يكي ديگر از ابعاد شناسايي
دو . براي خود، مفاهيمي همچون خودخواه بودن يا خودمحور بودن نيست، بلكه داشتن توجه عميق بـه رفـاه خـود اسـت    

ن به شادي، معناي منجر شد نخست جنبه حال خوش روحي است كه به: جنبه اصلي در خصوص رفاه شخصي وجود دارد
شـده در   يكـي از مفـاهيم شناسـايي   ). 2011و همكـاران،   شث(سعادت و شكوفايي است و جنبه دوم جنبه اقتصادي است 
. جاي درگير شدن در مصرف ناشي از فشـارهاي اجتمـاعي اسـت    پژوهش حاضر اولويت دادن به آرامش و رضايت خود به

هـاي اجتمـاعي، تحـت تـأثير چشـم و       حت تأثير فشـارها و رقابـت  هاي خود در حوزه مصرف را ت بسياري از افراد انتخاب
هـا بـه ايجـاد     دهند، در حـالي كـه همـين انتخـاب     هاي منفي ديگران انجام مي ها و براي دور شدن از قضاوت چشمي هم

تـا   .كنـد  زمان فشارهاي اقتصادي سنگيني نيز بر آنها تحميل مي استرس، درد و رنج و زحمت براي افراد منجر شده و هم
كنند كه با توان مالي آنها مطابقت نداشـته و   هاي سنگيني را صرف خريد كاالهايي مي جايي كه بعضي اوقات افراد هزينه

حال آنكه شادي بيشتر از صرف درآمد بيشتر براي . هاي فراوان به جاي بگذارند هاي سنگين و قرض شود بدهي باعث مي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Bang, Ellinger, Hadjimarcou & Traichal 2. Mindfulness 
3. Pali language 4. Sati 
5. Malhotra, Lee & Uslay 6. Rosenberg 
7. Caring for Self 
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بنـابراين يكـي   ). 2004، 2فرانـك (آيـد   تر به دست نمي ر يا اتومبيل گرانت ، همچون خريدن خانه بزرگ1مصرف متظاهرانه

هرچند از زاويه تفكر اقتصادي معموالً . شده در اين حوزه اهميت دادن به توان اقتصادي خود است ديگر از عوامل شناسايي
حتي برخي بر ايـن  ). 2008، 4و اسپث 2005، 3دالي(دهنده رفاه بيشتر است  نشان شود كه مصرف بيشتر  اين طور بيان مي

). 2000، 5بـورگمن (اند كه مصرف شديد و فزاينده مشخصه اصلي يك جامعه كامياب و داراي اعتماد به نفس است  عقيده
صـرفه اسـت، همـراه شـده و در      طور عمده با صرف چيزي بيشتر از آنچه از نظر مالي معقـول و بـه   اما مصرف افراطي به

از سوي ديگر يكـي ديگـر از ابعـاد اهميـت     ). 2011شث و همكاران، (كند  خود عمل ميمجموع به سمتي است كه عليه 
ها مصرف را تنها حوزه ابراز وجود خود  امروزه، بسياري از انسان. دادن به خود، اهميت دادن به رشد و شكوفايي خود است

بيشتر و بيشتر به دست آورده و بيشـتر و  كنند كه بتوانند درآمد  اي از عمر خود را صرف اموري مي قرار داده و بخش عمده
. گيـرد  بيشتر مصرف كنند، گويي عمر انسان معاصر تحت تملـك مصـرف درآمـده و او از خويشـتن خـويش فاصـله مـي       

دهند به  هايي كه در حوزه مصرف انجام مي خصوص در شهرهاي بزرگ و پرجمعيت با انتخاب همچنين بسياري از افراد به
براي مثال ما افراد زيادي داريم كه با توجه به آسيبي كه يك محصول بـه سـالمتي آنهـا    . انندرس سالمتي خود آسيب مي

بنابراين بعد ديگـر اهميـت دادن   . كنند، براي مثال فست فودها رساند، پول زيادي بابت آن پرداخته و آن را مصرف مي مي
  .به خود، اهميت دادن به سالمتي خود است

  حيطيم اهميت دادن به مسائل زيست
تواند بر پايه سه نوع ارزش يعني ارزش ذاتي، ارزش ابزاري و ارزش زيبـايي   اهميت قائل شدن نسبت به محيط زيست مي

از اين رو يكي از ). 6،1990نائس(طبيعت يا اكوسيستم در سنت اكولوژي، خود داراي ارزش ذاتي است . واقع شود شناختي
در ايـن نگـاه، مـا    . دليل ارزش ذاتي آن اسـت  ت دادن به حيات وحش بهمحيطي اهمي ابعاد اهميت دادن به مسائل زيست

براي كسـاني كـه رويكـرد    . طلبانه وظيفه داريم محيط زيست را حفظ و نگهداري كنيم هاي منفعت فارغ از هرگونه نگراني
بعـي بـراي منـابع    عنـوان من  هاست، چه به مبتني بر ارزش ابزاري دارند، ارزش محيط زيست در مفيد بودن آن براي انسان

از ايـن رو ابعـاد ديگـر اهميـت مسـائل      ). 2011شـث و همكـاران،   (طبيعي و چه به عنوان معبري براي جـذب ضـايعات   
هاي قابل بازيافت، محدوديت ميزان منابع طبيعي و نياز  محيطي در واقع اهميت دادن به ميزان توليد پسماند و زباله زيست

شود كـه در   شناختي بررسي مي اما ارزش ديگر محيط زيست از زاويه زيبايي. است به در نظر گرفتن نسل آينده در مصرف
بخشـي در محـيط    ها اغلب آسايش، آرامـش يـا نـوعي ارزش حيـات     انسان. واقع اهميت دادن به بعد زيبايي طبيعت است

اي بسـياري از  هـا بـر   هـا و جنگـل   هاي طبيعي همچون مناطق حيات وحـش، بيابـان   همچنين مكان. كنند زيست پيدا مي
در ). 2009، 7واپنـر و متيـو  (كننـد   ها مانند نوعي پناهگاه و مكاني براي تفريح و بازسازي روحي و معنوي عمل مـي  انسان

تواننـد   توان براي محيط زيست و طبيعت قائل بود، عالوه بر اينكه مـي  واقع اين سه نوع ديدگاه در رابطه با ارزشي كه مي
توانند به ايجاد يك ساختار ذهني منجر شوند كه به محيط زيسـت و طبيعـت نيـز اهميـت      ميكننده يكديگر باشند  تقويت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Conspicuous Consumption 2. Frank 
3. Daly 4. Speth 
5. Borgmann 6. Naess 
7. Wapner & Matthew 
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كننده در رابطه با مسائل محيط زيست، سواد كافي داشـته   اما همه اينها در صورتي ممكن خواهند بود كه مصرف. دهد مي
  .باشد

  اهميت دادن به منافع جامعه
منظور از ايـن احسـاس مسـئوليت ايـن     . شود مسئوليت به جامعه آغاز مي اهميت قائل شدن براي منافع جامعه از احساس

هايش در حوزه مصرف عالوه بر خود و طبيعت، به جامعه نيز احساس مسئوليت كند و  ها و تصميم است كه فرد در انتخاب
. ي مشاهده شودهاي و گيري اي بين منافع فردي و جمعي در جهت نوعي رويكرد ترجيح منافع جمعي بر فردي يا مصالحه

براي مثـال آنچـه تحـت    . ملي و در راستاي ترجيح منافع ملي ناشي باشد هاي گيري تواند از جهت ترجيح منافع جمعي مي
تواند تحت شرايطي يكي از مصـاديق اهميـت دادن بـه منـافع      شود مي عنوان حمايت از كاالهاي ساخت داخل مطرح مي

روي در مصـرف   دليل اينكه زيـاده  الوه بر حمايت از كاالهاي ساخت داخل، بهع. ملي و در راستاي منافع جامعه تلقي شود
اي بر جامعه تأثير  شود، به شكل منفي به همراهي نكردن مردم در حمايت از كاالها و خدمات عمومي منجر مي 1خصوصي

ا رونـد رو بـه رشـد    هـ  براي مثال در حالي كه مصرف خصوصي در امريكا سال). 2001، 3و بلك 2000، 2كراس(گذارد  مي
توجهي شده كه همـين   نقل عمومي بي و ها و حمل ها، مدارس، دانشگاه داشته، به كاالهاي عمومي مختلفي همچون پارك

اي معيوب فشار بيشتري براي افزايش مصارف خصوصي ايجـاد كـرده اسـت     توجهي و زوال خدمات عمومي، در چرخه بي
تواند به ناديده انگاشـتن   گرايي كه با مصرف افراطي همراه شود مي مادي همچنين درجه باالي). 2011شث و همكاران، (

طوري كه افراد به اشـيا   ، به)2001و بلك،  1999سيكزنتميهالي، (يا كم ارزش شمردن روابط انساني در جامعه منجر شود 
از ابعاد اهميت دادن به منـافع  بنابراين يكي ديگر . دهند و دستاوردهاي مادي خود، بيشتر از روابط انساني خود اهميت مي

گانـه رفتـار    تواند در هـر يـك از مراحـل سـه     هاست كه مي جامعه با ارزش شمردن روابط انساني و اهميت دادن به انسان
مفهوم ديگري كـه ذيـل مقولـه اهميـت دادن بـه منـافع       . كننده از اكتساب تا استفاده و كنارگذاري نمود پيدا بكند مصرف

ترين نهادها در هر جامعه است كه  نهاد خانواده يكي از مهم. هاي خانواده است اهميت دادن به بنيان جامعه شناسايي شده،
ها در  ها هستند و بسياري از تصميم كننده خانواده واحد مصرف. هاي آن رابطه مستقيمي با سعادت جامعه دارد تقويت بنيان

   .و آرامش آنها تأثير مستقيم دارد ها حوزه مصرف بر روابط خانوادگي، رفاه اقتصادي خانواده

  كننده اهميت دادن به حقوق مصرف
كننـده   يكي ديگر از ابعاد ساختار ذهني آگاهانه كه در پژوهش حاضر شناسايي شده، مقوله اهميت دادن به حقوق مصـرف 

از انقـالب صـنعتي   گيرد پـس   عنوان مفهومي جديد كه در برابر توليدكننده قرار مي كننده به اصطالح حقوق مصرف. است
هايي كه در برابر فروشندگان به توجه ويژه نياز دارند اهميـت   عنوان گروه كنندگان به مطرح شد و حمايت از حقوق مصرف

 50كننـده در ادبيـات بازاريـابي در غـرب در      در واقع به موضوع حمايت از حقوق مصرف). 1390منتقمي،(روزافزون يافت 
بـراي مثـال در   . در كشورهاي در حال توسعه به اين مسئله توجه بسيار اندكي شده اسـت  سال اخير توجه زيادي شده، اما

كشورهاي در حال توسعه به حقوقي همچون حق ايمني، حق برخورداري از اطالعات كامل و صحيح، حق برخـورداري از  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Private Consumption 2. Cross 
3. Belk 
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رسـميت شـناخته شـده،     كننـده بـه   عنوان حداقل حقوق براي مصرف حمايت دولت و حق انتخاب كه در اياالت متحده به

ها هم براي خود و هم بـراي جامعـه توليـد منفعـت      رود در جوامع مدرن، سازمان در واقع انتظار مي. كمتر توجه شده است
، 1الصـمدي و خيزينـدار  (نحوي كه بين افزايش سود و مسئوليت اجتماعي آنها نوعي هماهنگي وجود داشته باشد  كنند، به

كنندگان از حقوق خود در چـارچوب   ساسي در اين زمينه در كشور ما آگاهي نداشتن مصرفاما يكي از مشكالت ا). 2015
ها به حقوق قانوني و انسـاني آنهـا    المللي است كه به عدم حساسيت آنها در رابطه با رفتارهاي شركت قوانين داخلي و بين

اين حقـوق در چـارچوب قـوانين داخلـي و     كننده مستلزم آگاهي از  از اين رو اهميت دادن به حقوق مصرف. شود منجر مي
ها به وجـود   نوعي اهميت دادن به حقوق انسان كنندگان يا به از سوي ديگر اهميت دادن به حقوق مصرف. المللي است بين

در بستر مصرف شواهد بسياري وجود . سوزي و التزام به عدم تجاوز به حقوق ديگران نياز دارد نوعي حس دگرخواهي، دل
كند، در واقع دلسوزي را نگرشي جامع در  به تغيير الگوهاي مصرف ناسالم كمك مي 2)خودمهرباني(سوزي  ددلدارد كه خو

كننـدگان   براي مصـرف . كنند كنندگان در فرايند مصرف آگاهانه به خود و ديگران توجه مي گيريم كه با آن مصرف نظر مي
سوزي و مهرباني بـه خـود و ديگـران     ، توجه بايد همراه با دلمنظور انجام انتخابي كه براي همگان منفعت داشته باشد به

كنندگان در واقع اهميـت دادن بـه رعايـت     يعني منظور از اهميت دادن به حقوق مصرف). 2016باهل و همكاران، (باشد 
هاي فرد در حوزه مصرف است، از ايـن رو در پـژوهش حاضـر اهميـت دادن بـه حقـوق        حقوق خود و ديگران در انتخاب

  .سوزي، آگاهي از حقوق خود و ديگران و عدم تجاوز به حقوق ديگران است كنندگان داراي ابعاد دگرخواهي و دل صرفم
  .اند نشان داده شده 2شده براي ساختار ذهني آگاهانه در شكل  ابعاد شناسايي

  
  ذهني آگاهانه شده براي ساختار ابعاد شناسايي .2 شكل

  گيري بحث و نتيجه
محيطـي   رف در دنيا و پيامدهاي ناشي از آن در ابعاد مختلف فردي، اجتماعي، اقتصادي، سياسي و زيسـت روند كنوني مص

هـا،   از اين رو دولـت . كار را به جايي رسانده كه حتي حيات بشر به اصالح الگوها و مقادير مصرف كنوني گره خورده است
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Alsmadi & Khizindar 2. Self-Compassion 
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ريزي و ارائـه راهكارهـاي مـرتبط بـا ابعـاد مصـرف        مهگذار عمومي به ضرورت شناسايي، برنا ها و مجامع سياست سازمان

المللـي همچـون سـازمان     گذار بين هاي سياست براي مثال سازمان. آگاهانه پي برده و ناگزير به اعتراف به آن خواهند شد
هـاي ملـي در    هـاي پـژوهش   همكاري و توسعه اقتصادي، سازمان ملل متحد، كميسيون توسعه پايدار و همين طور برنامه

رخي كشورها همچون نروژ، امريكا و هلند در حال رسيدن به اين نتيجه هستند كه الگو و سطح مصـرف فعلـي در دنيـا    ب
از اين رو نقطه عزيمـت پـژوهش حاضـر در واقـع نگـاهي      ). 2017ليم، (قابل قبول نبوده و در تضاد با توسعه پايدار است 

رورت توجه به معيارهايي براي مصرف متناسب با توسعه پايـدار  ها و الگوهاي فعلي مصرف در كشور و ض انتقادي به رويه
و لـيم  ) 2011(دليل رويكرد جامع مفهوم مصرف آگاهانه كه شـث و همكـاران    اين پژوهش به. در سطح كالن بوده است

و بـا در نظـر   از ايـن ر . شده را با مطالعه ميداني بسط داده و تكميل كنـد  كند مفهوم ارائه دهند، تالش مي ارائه مي) 2017(
تواند بـه   گرفتن دو وجه ساختار ذهني آگاهانه و رفتار آگاهانه براي مصرف آگاهانه، ابعاد يك ساختار ذهني آگاهانه كه مي

شده براي سـاختار ذهنـي آگاهانـه در ايـن      ابعاد شناسايي. شود بروز رفتار آگاهانه در حوزه مصرف منجر شود شناسايي مي
يـري ذهنـي بـا پيامـدهاي مصـرف، اهميـت دادن بـه خـود، اهميـت دادن بـه مسـائل            آگـاهي، درگ  پژوهش شامل ذهن

يعنـي مطـابق بـا ايـن نتـايج،      . كننده اسـت  محيطي، اهميت دادن به منافع جامعه و اهميت دادن به حقوق مصرف زيست
داده و ايـن  طـور كلـي اهميـت     اي كه از يك ساختار ذهني آگاهانه برخوردار است به پيامدهاي مصـرف بـه   كننده مصرف

گيـري   شود و در نهايت هنگام تصـميم  كننده مي اهميت شامل اهميت دادن به خود، محيط زيست، جامعه و حقوق مصرف
هـاي يـك سـاختار ذهنـي آگاهانـه       ويژگي. گيري وراي عادت برخوردار است نيز ذهن وي از هوشياري الزم براي تصميم

اي را در نظـر   كننـده خسـته و گرسـنه    مصـرف . شود بهتر مشخص ميعنوان يكي از وجوه مصرف آگاهانه با يك مثال  به
كننـده   اگـر مصـرف  . بينـد  زميني در فروشگاه مـي  بگيريم كه از يك روز طوالني كاري برگشته و پاكتي پر از چيپس سيب

ي و عمل كرده و پاكت چيپس را بدون درنگ و تأمل خريدار) محرك دروني(ناآگاهانه عمل كند، فقط بر اساس گرسنگي 
كننده داراي ساختار ذهني آگاهانه باشد، به جاي تن دادن فـوري بـه ميـل و     اما برعكس، اگر مصرف. مصرف خواهد كرد

درگيري ذهني با پيامدهاي مصرف، قادر خواهـد بـود    آگاهي در لحظه و دليل برخورداري از ذهن عادت خوردن چيپس، به
ب با سالمتي و رفاه، عوامل مرتبط بـا جامعـه همچـون حمايـت از     عوامل مرتبط با خود همچون موضوع رابطه اين انتخا

بندي قابل بازيافت دارد  محصول مرغوب ساخت داخل، عوامل مرتبط با محيط زيست همچون انتخاب محصولي كه بسته
جـه  بندي برند به شفافيت اطالعـات را در نظـر بگيـرد و در نتي    كننده همچون ميزان پاي و عوامل مرتبط با حقوق مصرف

گيري در لحظه اكتساب اسـت   البته اين مثال در خصوص تصميم. رفتاري كند كه با مصرف آگاهانه مطابقت بيشتري دارد
تواند در لحظه استفاده از محصول و همين طور در خصـوص نحـوه دورانـدازي آن نيـز      حال آنكه اين درگيري ذهني مي

هاي اين ساختار  يند الزم براي رفتار آگاهانه در مصرف بوده و ويژگيبنابراين ساختار ذهني آگاهانه پيشا. وجود داشته باشد
فقـط  ) 2017(و ليم ) 2011(همچنين گفتني است، شث و همكاران . ذهني آگاهانه در پژوهش حاضر شناسايي شده است

پـژوهش حاضـر    گيرند حال آن كه سه بعد اهميت دادن به خود، طبيعت و جامعه را براي ساختار ذهني آگاهانه در نظر مي
كننده را بـه ايـن ابعـاد اضـافه      آگاهي و اهميت دادن به حقوق مصرف سه عامل درگيري ذهني با پيامدهاي مصرف، ذهن

هـاي   كنند، در حالي كه برخالف پژوهش ها فقط به شكل نظري اين ابعاد را مطرح مي از سوي ديگر اين پژوهش. كند مي
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ريق پژوهش كيفي بـه شناسـايي ابعـاد سـاختار ذهنـي آگاهانـه پرداختـه و        شكل ميداني و از ط پيشين، پژوهش حاضر به

  . كند آمده در فرايند پژوهش ارائه مي دست مصاديق هر يك از اين ابعاد را نيز در قالب كدهاي به

  پيشنهادها
مطلوب و ارائه آن  هاي الزم براي مطالعه درباره يك رفتار يكي از مسائل مهم در بازاريابي اجتماعي در واقع يافتن ويژگي

در همين راستا پژوهش حاضر ابعاد يك ساختار ذهني آگاهانه را با استفاده از رويكرد كيفي . گذار است به نهادهاي سياست
تواند براي محافل آكادميك در راسـتاي ايجـاد و ذخيـره     اي شناسايي كرده است، از اين رو نتايج پژوهش مي نظريه زمينه

گـذاري و   گذار عمومي براي سياست مديران بازاريابي و همين طور دولت و ساير نهادهاي سياستها و  دانش، براي شركت
هـا و نتـايج    در ادامـه مبتنـي بـر تحليـل مصـاحبه     . كنندگان براي افزايش خودآگاهي استفاده شود حتي براي خود مصرف

  .شود پژوهش در اين زمينه پيشنهادهايي ارائه مي
دهـد كـه فقـط     نتايج پژوهش نشان مي. است» آگاهي ذهن«براي ساختار ذهني آگاهانه، شده  يكي از ابعاد شناسايي

آگاهي يا در واقـع نـوعي    كنندگان از ذهن آگاهي و اهميت دادن به پيامدهاي مصرف كافي نيست، بلكه الزم است مصرف
هـاي   شـود برنامـه   شـنهاد مـي  از اين رو بر اساس نتايج پـژوهش پي . گيري نيز برخوردار باشند هوشياري در لحظه تصميم

كنندگان براي برخـورداري از   هاي ذهني مصرف بخشي و تشويقي، بر توسعه مهارت بازاريابي اجتماعي عالوه بر بعد آگاهي
شناسان  ها توسط روان توان براي آموزش و ترويج اين مهارت در اين راستا مي. گيري نيز تأكيد كنند آگاهي در تصميم ذهن
  .ي تدوين كردهاي جامع برنامه

شده براي ساختار ذهني آگاهانه در پژوهش حاضر، درگيري ذهني با پيامـدهاي مصـرف    يكي ديگر از ابعاد شناسايي
با توجه به نتايج پژوهش وجود درگيري ذهني با پيامدهاي مصرف الزمه برخورداري از يك ساختار ذهني آگاهانه و . است

تر پـردازش   يابد، اطالعات را عميق كنندگان افزايش  زان درگيري ذهني مصرفهر قدر مي. بروز رفتار مصرف آگاهانه است
شود  بنابراين پيشنهاد مي. يابيم كنند و عالوه بر پردازش بيشتر اطالعات، در سطوح انگيختگي آنها نيز افزايش كلي مي مي

هاي آنان در حوزه مصـرف   تصميمكنندگان با پيامدهاي مختلفي كه  گذاران از طريق ايجاد مواجهه مستمر مصرف سياست
هاي پرمخاطب صدا  تواند از طريق برنامه اين مواجهه مستمر مي. دارد، براي ايجاد درگيري ذهني پايدار در آنها اقدام كنند
  .هاي اجتماعي صورت گيرد هاي شبكه و سيما، بيلبوردهاي در سطح شهر و همين طور فعاليت

مطـابق  . ساختار ذهني آگاهانه در پژوهش حاضر، اهميت دادن به خـود اسـت  شده براي  يكي ديگر از ابعاد شناسايي
كننده آگاه به سالمتي، آرامش رواني، توان اقتصـادي و رشـد و شـكوفايي شخصـي خـود اهميـت        نتايج پژوهش، مصرف

رابطه با مصاديق بخشي در  گذاران عمومي براي آگاهي شود سياست در اين راستا با توجه به اين نتايج پيشنهاد مي. دهد مي
الزم اسـت در  . هاي آموزشي و تشويقي در مدارس اقدام كننـد  شده در خصوص اهميت دادن به خود در قالب برنامه اشاره

شود تأكيد شود، حال آنكه بسياري از  ها در خصوص فشارهايي كه براي خريدهاي غيرضروري به افراد وارد مي اين برنامه
توان اقتصادي فرد در تضاد بوده و وي را از متمركز كردن زمان و پول خود بر دستيابي  اين خريدها با سالمتي، آسايش و

  . دارد به رشد و شكوفايي شخصي باز مي
محيطي  شده براي ساختار ذهني آگاهانه در پژوهش حاضر، اهميت دادن به مسائل زيست يكي ديگر از ابعاد شناسايي
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اي جـامع در راسـتاي افـزايش آگـاهي      گذاران به تـدوين برنامـه   والً سياستشود ا مطابق نتايج پژوهش پيشنهاد مي. است

هاي اجتماعي يا افـزايش   هاي آموزنده در شبكه ها و كمپين محيطي مردم در بسترهاي مختلف مثالً از طريق پست زيست
هـا عـالوه بـر افـزايش      برنامهثانياً الزم است در اين . هاي پر بيننده تلويزيون اقدام كنند بخش در زمان هاي آگاهي برنامه

كنـد، در راسـتاي مصـاديق مختلـف      آگاهي مردم در رابطه با خطرهايي كه تخريب محيط زيست براي جامعه ايجـاد مـي  
اهميت دادن به محيط زيست همچون موضوع زباله و پسماندها، حيات وحش و زيبـايي طبيعـت، كمبـود منـابع زمـين و      

رساني شده و تأكيد شود كـه بسـياري از ايـن پيامـدهاي نـاگوار       محيطي اطالع ستهاي زي همين طور منابع ايجاد آلودگي
  .باشد ها تواند متأثر از رفتار مصرفي مردم از مرحله خريد تا نوع استفاده و دوراندازي محصول مي

از  شـايد يكـي  . شده براي ساختار ذهني آگاهانه، اهميـت دادن بـه منـافع جامعـه اسـت      يكي ديگر از ابعاد شناسايي
كنندگان از اين مهم باشد كه رفتارهاي آنها در حوزه مصرف فقط بـر   ترين ابعاد ساختار ذهني آگاهانه، آگاهي مصرف مهم

در اين راستا با توجه به نتـايج  . شود گير كشور و جامعه نيز مي خودشان تأثير ندارد بلكه پيامدهاي آن در سطح كالن دامن
شود بـه   گذراران عمومي در كشور تدوين مي اي بازاريابي اجتماعي كه توسط سياسته شود در برنامه پژوهش پيشنهاد مي
طور مشـخص الزم   به. رساني شود شكل ويژه تأكيد شده و درباره آن اطالع كنندگان با توسعه كشور به رابطه رفتار مصرف
تواند به تقويت منافع ملي منجـر   كنندگان بدانند كه چگونه ترجيح كاالهاي ساخت داخل مي ها مصرف است در اين برنامه

ها بر تأثير مصرف مبتني بر مسئوليت اجتماعي بر بهبود روابط انساني و خـانوادگي   همچنين الزم است در اين برنامه. شود
  .نيز تأكيد شود

نتـايج پـژوهش در   . كننده اسـت  شده براي مصرف آگاهانه اهميت دادن به حقوق مصرف يكي ديگر از ابعاد شناسايي
كننـدگان در جامعـه تأكيـد     عنوان مصـرف  كننده به حقوق خود و ديگران به ن خصوص بر اهميت آگاهي و توجه مصرفاي

شـود در مـدارس،    شوندگان به ضعف موجود در اين زمينه در كشور پيشـنهاد مـي   از اين رو با توجه به تأكيد مصاحبه. دارد
كننـده در مـواردي همچـون حـق      اعي به آموزش حقوق مصرفهاي اجتم هاي جمعي و شبكه ها و در بستر رسانه دانشگاه

  . برخورداري از اطالعات كامل، برخورداري از حمايت دولت، حق انتخاب و ايمني اقدام شود
نفعـان مصـرف آگاهانـه قـرار      هاي اقتصادي نيز در حلقه به هم پيوسـته ذي  وكار و بنگاه ها و صاحبان كسب شركت

هـم در تـأمين مـواد اوليـه، هـم در       ،ها و خدمت ها كنندگان محصول ن توليدكنندگان و ارائهعنوا وكارها به كسب. گيرند مي
هاي اجتماعي و عواقـب ناشـي از    كنندگان با مسئوليت هاي توليد و بازاريابي محصول و هم در روابط خود با مصرف روش

گيري در خصوص رابطـه   تنگناهاي تصميم در هاي اقتصادي امروزه بسياري از اين بنگاه. اند الگوهاي مصرف فعلي مواجه
هـا   بـه شـركت   ،از ايـن رو . انـد  قرار گرفتـه وكار  بين مفاهيمي همچون بازاريابي اجتماعي، سودآوري و آينده محيط كسب

 بـراي  ،محيطي و خيرخواهانه مسائل زيست اهميت به عالوه بر ،هاي بازاريابي اجتماعي خود در برنامهكه شود  پيشنهاد مي
ها بايـد   شركت. كننده حساسيت بيشتري نشان دهند حقوق مصرف همسائل مربوط ب بهو اهميت قائل شوند انواده خو  خود

كننده در صورتي از اقدامات بازاريابي اجتماعي آنها حمايت خواهد كرد كه با پيامدهاي مصرف خود درگيري  بدانند مصرف
كنندگان، ابعاد يك ساختار ذهني آگاهانـه   هاي خود براي مصرف هها در برنام بنابراين الزم است شركت. ذهني داشته باشد

محيطـي دارد را تشـريح    كنندگان در ابعاد فردي، اجتمـاعي و زيسـت   هاي هر چند كوچك مصرف و پيامدهايي كه تصميم
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توانـد   د مـي وكارهايي كه رفتار آنها با معيارهاي آگاهانه مطابقت بيشتري داشته باش كنندگان از كسب حمايت مصرف. كنند

  . كنندگان و جامعه منجر شود ها، مصرف زمان شركت به نفع هم
كننـدگان نيـز از نـوعي ارزش شخصـي      تواند بـراي خـود مصـرف    نكته ديگر اينكه آگاهي از نتايج اين پژوهش مي

توانند  ن ميهاي تاريك رفتارهاي مصرفي خود و عواقب ناشي از آ كه ضمن آگاهي از برخي جنبه طوري برخوردار باشد، به
كنندگان از ابعاد يك ساختار ذهني آگاهانـه   از اين رو آگاهي مصرف. تري تبديل شوند تر و مسئول كنندگان آگاه به مصرف

وكارهـا بـراي اصـالح     ها و كسب تواند هم از نظر اصالح الگوهاي مصرف آنها و هم در ايجاد نوعي فشار روي شركت مي
  .ها مؤثر واقع شود هاي شركت تر شدن فعاليت مسئوالنهسمت  هاي آنان به رفتارها و تصميم

هاي پژوهش حاضر در واقع گستردگي موضوع پژوهش و نبود امكان مطالعه  در انتها گفتني است، يكي از محدوديت
هاي  شود پژوهش شده و روابط بين اين ابعاد با يكديگر بوده كه در اين راستا پيشنهاد مي جزئيات هر يك از ابعاد شناسايي

شده براي ساختار ذهني آگاهانه و همين طور روابط بين اين متغيرهـا بـا يكـديگر     آتي به بررسي هر يك از ابعاد شناسايي
در پژوهش حاضر براي . از سوي ديگر همان طور كه گفته شد مصرف آگاهانه داراي دو وجه ذهني و عيني است. بپردازند

شـود در   ك ساختار ذهني آگاهانه شناسايي شده است، بنابراين پيشـنهاد مـي  جلوگيري از پيچيدگي فرايند پژوهش، ابعاد ي
تواند نتيجه برخـورداري از   مختلف كه مي هاي كنندگان محصول مصاديق رفتار آگاهانه در ميان مصرف ،هاي آتي پژوهش

راي ساختار ذهني آگاهانه ب اي همچنين اين پژوهش به ارائه چارچوب اوليه. شناسايي شود ،ساختار ذهني آگاهانه باشد نيز
شـده بـا توجـه بـه      بندي هريك از ابعاد شناسـايي  هاي آتي به اولويت شود در پژوهش پرداخته است، از اين رو پيشنهاد مي

شده براي ساختار ذهنـي   شناسايي توانند با استفاده از ابعاد  هاي آتي مي همچنين پژوهش. شرايط مختص كشور اقدام شود
 هـاي  كننـدگان محصـول   حاضر به پژوهشي ميداني در ميان مصـرف   اي هر يك از اين ابعاد در پژوهشه آگاهانه و مؤلفه

  .مختلف اقدام كنند

  منابع
مطالعـه  (شناسايي تأثير مسئوليت اجتماعي شركت بر كيفيت روابـط كاركنـان و پيامـدهاي آن    ). 1393( آزور، هيوا؛ كاظمي، مهدي

 .685-665 ،)4( 6، مديريت بازرگاني .)ساخت كيسونكاركنان شركت خدمات مهندسي و : موردي

يـابي   بررسي اثر مسئوليت اجتمـاعي ادراكـي بـر شـهرت، هويـت     ). 1395( الهه سيدمسلم؛ پورمورديني، ابوالقاسم؛ علوي، ابراهيمي،
 .502-479 ،)3( 8، مديريت بازرگاني، )شركت گلستان: مطالعه موردي(مشتري و قصد خريد برند 

 در بنگـاهي  بـين  اي رابطـه  بازاريـابي  مـدل  طراحي .)1396(حامد  عبدالعلي، محمد؛ ، آقايي محسن؛ نظري، درحيم؛محم اسفيداني،
 .40-23، )4( 7 ،نوين بازاريابي تحقيقات پژوهشي علمي ـ فصلنامه پارسيان، گردشگري وكار كسب شبكه

 .دانش انتشارات نگاه :تهران .المللي بازرگاني بين). 1395( حسن پور، اسماعيل

كنندگان بـازار   ها در تصميم خريد مصرف نقش مسئوليت اجتماعي شركت). 1393(شيما  پور، رضا؛ دوستار، محمد؛ سلطاني، اسماعيل
 .708-687، )4( 6، مديريت بازرگاني .هاي مواد غذايي در حال اشباع شركت

كرده به خريـد و   بررسي آگاهي و درك زنان جوان تحصيل). 1395(پور، فريده؛ دادور، ابوالقاسم؛ افهمي، رضا  داوري، روشنك؛ طالب
  .300-281، )2( 8، زن در فرهنگ و هنر .مصرف پايدار پوشاك

 .53-44 ،)3( 24و 23 ،نامه مهندسي فرهنگي ماه .جوان، سبك زندگي و فرهنگ مصرفي). 1387( ياسر رستگار، رسول؛ رباني،
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 شده درك ريسك و اثربخشي ارزش، تأثير بررسي). 1394( دهنوي، حسن دهقان زاده، شهناز؛ نايب زفرقندي، عادله؛ شهناز سميعي

 و علـوم  واحـد  اسـالمي  آزاد دانشـگاه  دانشـجويان  :مطالعـه  مورد(سبز  محصوالت خريد قصد بر كننده مصرف سوي از
 .99-79، )10(27، مديريت بازاريابيمجله  .)تهران تحقيقات

بر  مبتني سبز محصوالت به توجه با كننده مصرف انتخابي رفتار بر مؤثر عوامل). 1394(سيدصالحي، سيد عليرضا؛ كاظمي، مهناز 
 .92-75، )10(26، مديريت بازاريابيمجله  .مصرف ارزش تئوري

اقتصـاد   پژوهشـي  ـ  علمي  فصلنامه .اقتصادي شناسي  جامع اسالم و منظر از گرايي مصرف و مصرف). 1388( سيدي نيا، سيداكبر
 . 178-151،)8( 34، اسالمي

تأثير مسئوليت اجتماعي شركت بر اعتماد مشتريان و قصد خريد . )1395( عباسي، عباس؛ منصورآبادي، زهرا؛ محمودشاهي، شهرزاد
 .900-883، )4( 8، مديريت بازرگاني .با تأكيد بر نقش ميانجي رضايت مشتريان

 .256-231،)1( 1 ،قيقات فرهنگيتح فصلنامه .گرايي پيامدهاي سياسي مصرف .)1386( عليخواه، فردين

 انتشـارات  :تهران .)GTM تئوري گراندد(برپايه  نظريه بر تأكيد با جتماعي علوم در كيفي تحقيق روش. )1395(مقصود  فراستخواه،
  .آگاه

 .انتشارات علمي و فرهنگي :تهران). مترجمحميد پورنگ، ( جامعه مصرفي و شهر پسامدرن. )1396( كالرك، ديويد

 .ايـران  در گرايـي  مصرف با هويتي و شخصيتي هاي ويژگي ساختاري مدل تحليل). 1394( محبوبه شاهي، حسن زهره؛ لطيفي،
  .92-77، )4( 16 ،ملي مطالعات فصلنامه

انتشـارات   :تهـران  .هاي فلسفي و عملي روش تحقيق تركيبي در علوم اجتماعي و رفتـاري  فراروش، بنيان). 1389( احمد محمدپور،
  .سانشنا جامعه

  .شناسان جامعه انتشارات :تهران .1ضدروش كيفي تحقيق روش). 1392( احمد محمدپور،
 .)زيسـت  محـيط  حـامي (سـبز   كننـده  مصـرف  رفتـار  و اجتماعي رواني، عوامل ميان رابطه). 1390(محمديان، محمود؛ ختائي، امير 

  .160-143، )7(3، مديريت بازرگاني
 .كننـدگان در كشـور   هاي غيردولتي در حمايـت از حقـوق مصـرف    ي راجع به نقش سازمانا مطالعه). 1390(منتقمي، فروغ مصطفي 

  .72-55، )6(47، هاي بازرگاني بررسي
  .150-125، )9(34، پژوهشي اقتصاد اسالمي ـعلمي  فصلنامه .مصرف الگوي بر فرهنگ نقش). 1388(موسايي، ميثم 

 .انتشارات كتاب مهربان :تهران ).مترجم امبيز حيدرزاده،ك(كننده  رفتار مصرف). 1393(مينور، ميشل  ؛موون، جان
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