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 الگویی متناسب  به عنوان مصرف آگاهانه  رفتاریابعاد شناسایی 

 جامعه  مصرف اخالقی در با
 

 منصوره علیقلی ، دکترحسن اسماعیل پوردکتر  ،* بهرام خیریدکتر ،محمدصادق قربانیان گزافرودی
   ایرانتهران،،دانشگاه آزاد اسالمیواحد تهران مرکز،،گروه مدیریت بازرگانی

 ( 98/ 12/ 02:، تاریخ پذیرش1/10/98تاریخ دریافت: )
 

 

 سرآغاز

و رر  رموره یکی از مسائل مهم  رر وواممب ریم   همواره  مسئله اخالق
رر خصوص ض ورت و   اوتماعی  حوزه ها  مختلف علوم انسانی و علوم

اهمیت پ راختن ره اخالق و رفتارها  اخالقی رر وامعه سخن ره میما  
ریش از ه  زما  ریگ   ررگی   آمده است. از سو  ریگ  اما انسا  ام وز

او مم بط  رما مص ف شده و رخمش زیمار  از نگم ا هما و رفتارهما  
 (.1) استرفتارها  مص فی  

 رشمد و رییمت  نمتعتی شمد  وواممب  ه چمه  رر رهه ها  اخیم  و رما 
سطک زندگی و الگوها  مصم ف رر شه نییتی بغیی ات گست ره ا  رر  

مصم ف انطموه و اسمتهاره از   ووامب ری   ایجار شده و ره نظ  می رسد
ز فعالیت ها  اوتمماعی کاالها  مار  ره سطک زندگی غالب و ره م ک

 (. 2بطدیل شده است )
 
 
 

 
ندگی، ام وزه مص ف کتتمدگا  رخمش رر نتیجه این بغیی ات رر سطک ز

زیار  از زما  و ررامد خور را ره رازار اختصاص راره و رسمیار  از آنما  
(. رر 3مص ف رییت  می کتتد )   ر ا  ر  رییت عم  خور را ن ف کار ک 

ره خصوص رر رخمش هما  رما   1نتیجه ره نظ  می رسد مص ف اف اطی
یمک رونمد مهم  بطمدیل شمده زه ره مد متوس  و راال رر ووامب، ام وررآ

رما اسمتهاره   رمیش از حمد از متمارب زممین و بغییم  روند  کمه    است؛
ه معتما  مصم ف و نتیجم و رر الگوها  اربطاطی رر ووامب همم اه رموره

 .(4) استک ره  پیامدها  آ  را رستخوا بغیی ات ود 

رییممت  رر  بهکمم یممگ ا  را رممه پژوه ،بغییمم ات رر سممطک زنممدگی نیما 
 ارعار و پیامدها  مختلف رفتار مص ف کتتدگا  وا راشته است.خصوص  

 ی رر کیورها  ممممرر این راستا اف ار رسیار  از ووامب علمی و بحقیقاب
 
 

 چکیده

 حاضم  بحقیمق از همدف .مص ف آگاهانه یکی از الگوهایی است که رر راستا  بحقق مص ف اخالقی رر وامعه قارل ط ح ممی راشمدزمینه:  
 .راشد می وامعه رر اخالقی مص ف الگویی متتاسب را  ره عتواآگاهانه  مص ف رفتار ارعار   شتاسایی
رانیگاه و پژوهیگ ا   اسابیدوامعه بحقیق . است انجام شده میته ا نظ یه ز  روا  مطتتی ر  ستت بحقیقات کیهی و ره  بحقیق حاض   روش:

شدند. رم ا  وممب آور  اطالعمات از ارمزار  انتخابنه  ره روا نمونه گی   هدفمتد  22 که از میا  آنا حوزه رفتار مص ف کتتده می راشتد  
و  ، انتخماریاز روا کدگذار  رماز راره ها بحلیل ره اند. ر ا  و مصاحطه ها با رسید  ره اشطاع نظ   ارامه پیدا ک مصاحطه عمیق استهاره شده

 .استهاره شده است محور 
 از هما و انموا اخالقمی، پ هیمز ارزا رما فم ر رفتار مطارقت شامل آگاهانهیافته ها  بحقیق نیا  می رهتد ارعار رفتار  مص ف ها:   یافته

بک ار ، پ هیز از رفتار مص ف اکتساب وویانمه،  مص ف رفتار از یا  آور، پ هیزمصارف ز از  مص ف، پ هیز  رر  رو   نماییی، میانه  رفتارمص ف
ض ور ، مص ف محصموالت  ناشی از چی  و ه  چیمی، بم کز ر  خ یدها خانواره، خوررار  از خ یدها   مالی بوا  را خ ید  رفتار  مطارقت

 د.رانداز  مسئوالنه کاالها می راشوروستدار محی  زیست و ر
رر وامعمه شتاسمایی نمموره اسمت؛ رفتار  مص ف آگاهانه را ره عتوا  رویک ر  همسو را مص ف اخالقمی   بحقیق حاض  ارعار:  گیری  تیجهن

بوومه  ر نامه ریز  و ارائه راهکارها  م بط  را ب غیمب مصم ف کتتمدگا  رمه مصم ف آگاهانمه ممورر  ،نتایج بحقیق می بواند ر ا  شتاسایی
  .سیاست گذار عمومی ق ار رگی ر ها   محققین، ش کت ها، رولت و سازما 

 
 رفتار آگاهانه، مص ف آگاهانه، مص ف اخالقی: واژگانلیدک

 Bahram_kheiri@yahoo.comنویستدۀ مسئوا: نیانی الکت ونیکی:  
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مختلف رر مورر ایتکه الگوها  فعلی مص ف قارل قطموا نطموره مطاحم  
کتتدگا  و لمزوم   مص ف   مهمی را مط ح ک ره و ر  لزوم بغیی  رفتارها 

یکمی از  (.5) انمدعیارهما  اخالقمی باکیمد راشمته مطارقت آ  هما رما م 
مهاهیمی که رر این راستا رر بحقیقات گذشته ردا  پ راخته شده مههوم 

مص ف اخالقی رر واقب نوعی رویک ر ره انتخاب است.    2قیمص ف اخال
ها رر حوزه مص ف است که مح ک انلی آ  ارزا ها رموره ومصم ف 

اخالقی رر واقب انتخاب هایی را انجام می رهتد کمه ممتعک  کتتدگا   
 (. 6کتتده   رغدغه ها  اخالقی و اوتماعی آنها راشد )

صم ف گم   همومو  م بحقیقات گذشته ره ر رسی مهماهی  میماره ری
رفتممار مصمم ف از نظمم  اوتممماعی  کتتممده از لحممات اوتممماعی مسممئوا،

 ،3ص ف مسمئوالنههوشیار  زیست محیطی، م ،  پاسخگویانه و مسئوالنه
 .(5)  انمد  پ راختمه  5مص ف پایمدارو    4سطزمص ف  ،  هوشمتد  اکولوژیک

معیارهایی رم ا  مصم ف بالا نموره اند   پژوهیگ ا  رر این بحقیقات
آنها ر  وتطه هما  زیسمت محیطمی   رائه نمایتد اما رییت  باکیدمطلوب ا

مص ف روره و رر این پژوهش ها ر  مصاریق مه  رفتار مص فی همسمو 
 را مص ف اخالقی کمت  بووه شده است. 

 ری مص ف  هموو  میکالبی را ام وزه نیز  ای ا   ما  ز سو  ریگ  کیورا
 الگوهما  و اسم اف  زیسمت، محمی  رم ر  رین از متارب،   اندازه  و  حد

پژوهیمگ ا  رر ر خمی رر ایمن خصموص . است مواوه نامتاسب  مص ف 
 مصم فی ف هتم  و مهاهیمی همومو  مصم ف گ ایمی  ره  راخل کیور
باکیمد   مص ف   الگوها   بغیی   لزوم  (. ر خی ریگ  نیز ر 8و7)  اندپ راخته  
 و مصم ف  رما م بط  محیطی زیست مطاح  و سطز مص ف  (.9) اندک ره 
نیز از ریگ  موضوعابی هستتد کمه   ووانا   رین  رر  پایدار  مص ف   ض ورت

اما رر کیور ما پژوهیی که ره  (.11و10) اند پ راخته پژوهیگ ا  ره آنها
ص ف همسمو رما مصم ف اخالقمی رزم رازر، شتاسایی مصاریق رفتار  م 

اخالق و مسئولیت اوتمماعی رر انجام نیده است و رییت  بحقیقابی که  
متم کز ر  رفتار شم کت هما  ،ورر مطالعه ق ار راره اندحوزه رازاریاری را م 

  (.14-12) استروره 
اخی  رر راستا  بغیی  رفتمار مصم ف  سالها   رر  که  مهاهیمی  از  اما یکی

 مطم ح رازاریماری ارریمات رر کتتدگا  ره سمت الگوها  متاسب رفتار 
رم  خمالف مههوم مصم ف آگاهانمه    .است  6آگاهانه  مص ف   مههوم  ،شده
ییت  رم  ارائمه معیارهمایی رم ا  مطارقمت رییمت  ات پییین که ربحقیق

خ یدها  مص ف کتتدگا  را مالحظات زیست محیطمی بم کمز راشمته 
اند، ره رنطاا ایجار نوعی آگاهی و هوشیار  رر مص ف کتتدگا  نسمطت 

و از این متظ  می  ا رر حوزه مص ف رورهره عواقب مختلف رفتارها  آنه 
 .اخالقی رر رفتار مصم ف کتتمدگا  متجم  شمور  بواند ره بحقق رویک ر

ه  رر فکم  و هم  رر رفتمار   مص ف آگاهانه رر واقب آگاهی و هوشیار 
 (.4) گ ررنسطت ره عواقب و پیامدها  مص ف بع یف می 

مصم ف آگاهانمه رارا  رو نیا  راره شده است  1همانطور که رر نگاره 
( ممی 8آگاهانمه )رفتار رفتار   ووه  ( و7ووه ذهتی )ساختار ذهتی آگاهانه

ساختار ذهتی شامل نگ ا ها، ارزا ها و انتظارابی است که   (.4راشد )
ویژگی انلی ساختار ذهتی آگاهانه رر  رفتار مص ف را احاطه ک ره است.

رمه عواقمب و پیاممدها    نسمطت  قب متم کز ر  اهمیتی است که فم روا

واقمب ممتعک  این ساختار ذهتی آگاهانه رر   (.5مص ف قائل می گ رر )
انه   اهمیت رار  ره خور، وامعه و ططیعت است کتتده   ح  هوشیار

و از این اهمیت قائل شد  رر واقب بعطی  ره راشتن قصد مص ف ره شیوه 
فاه را افزایش راره و را ارزا ها  ف ر مطارقت راشته ا  می گ رر که ر

مصم ف ووه رفتار  مص ف آگاهانه رر واقب ووه ملموس  اما    ؛(4راشد )
و رر عمل این هما  چیز    یا ررواقب رفتار ررگی  شد  رر مص ف است

ر ا  مواوهمه  (.4) شوراست و ره آ  بووه رییت   می است که آشکار  
رر حوزه مص ف  9رفتارها  نامطلوبمسئله مص ف اف اطی و   اث رخش را
هم    مص فی را مص ف اخالقی الزم اسمتهمسو شد  رفتار    و رر واقب
کتتد و ایمن بغییم  ممی بوانمد رما بههمی   بغیی  رفتار  و ه   یساختار ذهت

  .(4مههوم مص ف آگاهانه ایجار گ رر )
 ورت بووه ره انمالح الگوهما  مصم ف رر را بووه ره اهمیت و ض   لذا 

وامعه و همسویی این الگوها را مص ف اخالقمی و هموتمین رمه رلیمل 
تتمدگا  رر مههوم مص ف آگاهانمه رمه رفتمار مصم ف ک  10رویک ر وامب

بحقیق حاضم   هدف ازح شده رر این حوزه، مقایسه را سای  مهاهی  مط 
رما  رفتار  مص ف آگاهانمه رمه عتموا  الگمویی متتاسمب  ارعارشتاسایی  

 .استمص ف اخالقی رر وامعه 

 
 وجوه مصرف آگاهانه : 1ه نگار

 روش
هی روره و از آ  وا کمه روا بحقیق حاض  مطتتی ر  ستت بحقیقات کی

حاض  ره رنطاا بکمیل اطل  نظ   رر خصوص مههوم مصم ف بحقیق  
 کالسیک ک ریرو آگاهانه از را راره ها  کیهی است ر  انوا مطتتی ر 

رتا نهاره شده است که رر آ  باکید رم  ایمن اسمت کمه   نظ یه زمیته ا 
پدیدار شمور نمه نظ یه ره طور ططیعی و خالقانه از را راره ها ر  ریاید و 

این که چارچوب یکسا  و پارارایمی از پیش بعیین شده ا  رم  راره هما 
 (.16شور )بحمیل  

وامعه بحقیق حاض  پژوهیگ ا  و اسابید رانیگاه رر رشته ها  م بط  
را بحلیل رفتار مصم ف کتتمده هسمتتد؛ هموتمین رمه وهمت همسمویی 

 اوعمه شمور موضوع بحقیق را مص ف اخالقی بالا شد ره اسمابید  م 
که از رغدغه ها  اخالقی ره خصوص رر حوزه مص ف ر  خوررار رموره 

ره کار گ فته شده و ومب آور   هدفمتد اند. از این رو ف ایتد نمونه گی  
زه با رسید  ره اشطاع نظ   اراممه پیمدا کم ره و رر اطالعات رر ه  حو

قیقمات نه  مصاحطه انجام شده است. مطارق رسمیار  از بح 22نهایت را  
کیهی ارزار ومب آور  اطالعات رر بحقیق حاض  مصاحطه عمیق رموره و 

حطه بهیه شد با محورها  انلی رر این راستا یک راهتما یا پ وبکل مصا
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رم ا   گم رر.ه رر این پ وبکل میمخ  و پ سش ها  محور  مصاحط
یعتی کدگذار  راز، محور  انوا نظ یه زمیته ا     بحلیل راره ها نیز از

  اری استهاره شده است.و انتخ
 

 یافته ها
مقوله شد کمه ارعمار وومه   11نتایج حانل از بحقیق متج  ره شتاسایی  

کدگمذار  رفتار  مص ف آگاهانه را بیکیل می رهتد. رر ارامه م احمل 
 :آورره شده است
کدگذار  راز اولین م حله رر ف ایتد بهسی  راره هاسمت. رر :کدگذار  راز

اره ها می بواند یمک وملمه   کوچمک، یما یمک این وا واحد معتارار ر
(. رعد از 15محتوا  متتی راشد )قسمت از رتد و یا یک یا چتد رتد از کل 

پیاره ک ر  ه  مصاحطه، کدگذار  راز آغاز شده و ره ه  سط  و یما رتمد 
که حاو  نکته ا  م بط  را سواا بحقیق بلقی شده ر چسطی از کلممات 

 ص راره شد. که گویا  آ  نکته رور اختصا

رر کدگذار  محور ، محقق مقوالت و مهماهی  رمه   :کدگذار  محور 
از را را هم  مقایسمه کم ره و آ  هما را، رست آمده از م حله کدگذار  ر

ایمن م حلمه محققمین  رر (.15، بقلیل و بلخی  می کتد )ب کیب، ارغام
کدها  حاو  معانی میاره رر کتار یکدیگ  و زی  یک مههموم انتزاعمی 

 رگت  ق ار راره و مقوالت را ایجار نمورند.رز
کدرتد  انتخماری رما گزیتیمی تد ،م حله نهایی کدر  :کدگذار  انتخاری

است. رر این م حله مقوله ها  مورر استهاره ره لحات نظ   اشطاع شده 
اند و محقق راید مقوله هسمته ا  را انتخماب و یما نسمطت رمه بعیمین و 

 ف آیتمد از م حلمه ایمن (. رر16)ساخت یک مقوله ودیمد اقمدام کتمد 

کمه وومه  یمقولمه انمل پی اممو  شتاسایی شده مقوله ها  کدگذار ،
ارعار وومه شده و  یکی و متحد یکدیگ  را رفتار  مص ف آگاهانه است

مقوله شتاسایی شد که  11رر نهایت فتار  مص ف آگاهانه را می سازند.ر
د. این ارعار رر ستو  ارعار ووه رفتار  مص ف آگاهانه را بیکیل می رهت

 هما و هموتین نتایج کدگذار نیا  راره شده اند.    1مقوالت رر ودوا  
حطه همما نیممز رر گممزاره همما  متطعمم  از مممتن مصمما قیمصممار از یر خمم
 .آورره شده است1ودوا

 

 مقوله های شناسایی شده   :1جدول 
 گزاره ها  مقوالت مقوله اصلی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 رفتار آگاهانه 

ارزا ها و انوا   را  ف ر  مطارقت رفتار
 اخالقی

ر   همخوانی راشته راشد وگ نه فق   و انوا اخالقی ر رر حوزه مص ف راید را ارزا ها رفتار ف 
 . گی ر اساس عارت بصمی  می

خ ید چه   ر ا فال  بصمی    رانتدرا ایتکه می  اف ار آگاهی کافی نیست چ ا که رسیار  از   پ هیز از رفتارمص ف نماییی
 . نطاشدکه شاید ض ور   میزنتدر ا  بظاه  رست ره کارهایی   رر عمل فق  ،راررعواقطی 

  میزا   رر واقب مص ف کتتده رر عمل رفتار  از خور نیا  می رهد که نوعی بعدیل شدگی رر میانه رو  رر مص ف
 . مص ف رر آ  ووور رارر

 . کتد می استهاره  فورها  فست  از ب  ک    رارند ذهتی ررگی   مص ف   پیامدها  را که اف ار   پ هیز از مصارف زیا  آور

خ یدار  می  را  و روراره هما  کاال  خ ند و ردو  استهاره رور می اندازندرسیار  از کاالها را می  پ هیز از رفتار مص ف بک ار 
 ه  ره ف ر و ه  ره وامعه آسیب می زنتد. این رفتارها .کتتد

آورر   خواهتد رییت  و رییت  راشته راشتد و رائ  رر حاا خ ید  و ره بملک رر می   ر خی فق  پ هیز از مص ف اکتساب وویانه
 . از آ  ها استهاره ا  ه  نمی کتتدمحصوالنی هستتد که رر رسیار  از موارر 

مطارقمت رفتمار خ یمد رما بموا  مممالی 
 خانواره

یعتی  ؛کتد  یکی رور میگهت که همس م وام و ق ض میگی ر که ه ساا لوازم خانه اا را عوض
ز عم شا   خورشا  را بحت چه فیار  ق ار میدهتد که وسائلیا  را را ایتکه فق  یک ساا ا 

 . رر این رفتارها راید بجدید نظ ک رگذشته عوض کتتد. 

خوررار  از خ یدها  ناشی از چی  و 
 ه  چیمی

 !  ک  آورر نطاید پ   ، میگویتد چو  فال  ک  آ  ر ند را رارر یا فال  لوازم خانگی را خ یده است

خ یدار   آ  کاال یا محصوا فال  ر ند خاص  کتد که آیا ض وربی راررانال ره این فک  نمی   بم کز ر  خ یدها  ض ور 
 یا نه! شور 

  که  ر ندهاییراشد   مه    ر ا  اف ارو  راشتد شده ررست  رازیافت قارل   موار  از که خ ید  را  کاالهایی مص ف کاالها  روستدار محی  زیست 
 . رارند آلورگی رح  و  زیست محی   ره نسطت رویک ر    چها  می شور، خ ید  آنها از

  آ  ره راید  که  است  مص ف  چ خه  از وزئی ه   محصوا  رورانداز  رلکه،نیست خ ید  فق   مص ف رورانداز  مسئوالنه کاالها
  از  راررامکا   که  وایی  با یعتیشور، ریگ   ه   ها  استهاره  محصوا  از شاید رتوا  .شور بووه
 . رار ریگ   شخ   ره  را  محصوا  رتوا  است   ممکن که  راید رانست  مثاا   ر ا .شور استهاره آ 

 
رر ارامه را بووه ره نتایج بحلیل راره ها ره بیم ی  ارعمار وومه رفتمار  

 :مص ف آگاهانه پ راخته می شور
رر وومه ذهتمی مصم ف :ارزا ها و انوا اخالقی  را  مطارقت رفتار ف ر

حاا آنکه رر ووه عیتی  .ر است کز ر  راورها و ارزا ها  ف آگاهانه بم
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بم کز ر  اعماا مص ف کتتده است که راید رر مطارقت را آ  ارزا هما 
و انوا اخالقی ق ار رگی ند. لمذا نخسمتین رعمد وومه رفتمار  مصم ف 

 ها  اوست.آگاهانه بطارق رفتار ف ر را ارزش
طقه اوتماعی اشاره ره ط  مص ف نماییی:11مص ف نماییی  پ هیز از رفتار

ودید  راشت که رر اث  رشد اقتصار  ره ث وت رسیده رورنمد و بمایمل 
را از سای  ططقات متمایز  راشتتد را نوعی از مص ف آشکار و نماییی خور

ام وزه رسیار  از انتخارها رر حوزه مصم ف رر واقمب نمه رمه   (.4)  تدینما
بمایز و بظاه  ره بعلق  رلیل ض ورت کارک ر  رلکه ره رلیل نیا  رار 

ره ططقه اوتماعی و سطک زندگی م فه انجام می گی ر که خمور عماملی 
اند رر نوربی که شکل اف اطی ره خور رگی ر متجم  رمه است که می بو

 ر آسیب ها  اوتماعی و زیست محیطی گ رر. مص ف اف اطی و ایجا
رفتمار اما رم ا  بغییم  رر رفتمار و بطمدیل آ  رمه :میانه رو  رر مصم ف 

میانه رو  رر مص ف شاکله انلی مصم ف آگاهانمه را بیمکیل   ،آگاهانه
می رهد. میانه رو  رر مص ف که رر مقارل مصم ف اف اطمی قم ار ممی 

که متظمور از میانمه رو  رر گی ر، فی نهسه ره معتی رر مص ف نیست رل
مص ف رویه ا  رر مصم ف اسمت کمه همدف آ  رهیتمه کم ر  میمزا  

 و مطارقت آ  را ارزا ها  ف ر است. مص ف ر ا  رفاه ف ر
اشاره ره نموعی از مصم ف   مصارف زیا  آور:12پ هیز از مصارف زیا  آور

خمور رارر که رر ش ایطی رخ می رهد که اف ار یا گ وه ها ر ا  مصارف 
بصمیمابی ابخاذ می کتتد که باثی ات متهی ر  سالمت و متافب رلتدمدت 

ر  همومو  ین نوع از مصم ف مموار(. ر خی از مصاریق ا17آنها رارر )
 مص ف رسیار زیار غذاها  ناسال  و مص ف موار اعتیار آور است. 

مص ف بک ار  اشاره ره رورانداز  کاالها :پ هیز از رفتار مص ف بک ار 
ید روراره آ  ها رر زممانی ریگم  رارر. چ خمه خ یمد، رورانمداز  و و خ 

حد اسمت. مصماریقی  روراره خ ید ، مسی   ریگ  ر ا  مص ف ریش از
هموو  رورانداز  و خ ید مجمدر پوشماک، لموازم الکت ونیکمی و لموازم 

ر  خور را از رست نداره اند مموارر  از ایمن خانگی ا  که فواید کارک 
وه ر  آسیب هما  زیسمت محیطمی، آسمیب هما  رست هستتد که عال

 اقتصار  نیز ره خانوارها وارر می کتد. 
 رم   پژوهیگ ا  حموزه ممار  گ ایمی:14نهپ هیز از مص ف اکتساب وویا

اکتساب ره عتوا  یکی از نیانه ها  مار  گ ایی باکید ک ره اند. از این 
رو یکی از اساسی ب ین اشکاا مص ف رمیش از حمد، مصم ف اکتسماب 

است که ططق بع یف شامل اکتساب رر مقیاسی ریش از نیاز فم ر   وویانه
 (. 4گ رر )یا حتی ریش از گتجایش ف ر ر ا  مص ف می  

یکی ریگم  از مسمائل حمائز خمانواره: ممالی  بموا   را  خ ید  رفتار  مطارقت
اقتصار  ستگین ر     فیارها اهمیت رر رفتار آگاهانه، مصارفی است که

افم ار هزیتمه هما   ی ازف ر و خانواره او وارر می کتتد؛ با وایی که رعض
هما  ستگیتی را ن ف خ ید کاالهایی می کتتمد کمه رما بموا  ممالی آ 

این می شور که ف ر ردهی ها  ستگین مطارقت نداشته و این متج  ره  
از  فقم و ق ض ها  ف اوا  ره وا  رگذارر. حاا آ  که شار  رییمت  

مد رییت  ر ا  مصارف متظاه انه هموو  خ ید  خانه رزرگت  آن ف رر
 (. 18یا ابومطیل گ ا  ب  ره رست نمی آید )

کی ریگ  از مسمائل ی  و ه  چیمی:خوررار  از خ یدها  ناشی از چی
نموعی چیم  و هم  چیممی و رقارمت رر حائز اهمیت رر رفتار آگاهانه  

رر ر خی ططقات وامعه قارل رویت است. چیم    است که ام وزه  مص ف 
و ه  چیمی هایی که می بوانتد زمیته ساز مص ف اف اطمی، بکم ار  و 
 د. نماییی شده و فیارها  اقتصار  ستگیتی را نیز ره خانوارها وارر کتت

رسممیار  از مصمم ف کتتممدگا  رر  اما:بم کممز رمم  خ یممدها  ضمم ور 
نممی کتتمد و رسمیار  از خ یدهاییا  ره میزا  ضم ورت خ یمد بوومه  

انتخاب ها رر این حوزه بحت باثی  هیجانات و بطلیغات و رمدو  رر نظم  
گ فتن ض ورت خ ید انجام می شوند. مسئله ا  که می بواند متجم  رمه 

نیاز، مغهوا ماند  نیازها  انلی مص ف کتتده و   خ یدها  ریش از حد
 حتی فیار مالی ره خانوارها شور. 

یکی ریگ  از ارعار وومه رفتمار  :تدار محی  زیستمص ف کاالها  روس
مص ف آگاهانه که رر بحقیق حاض  مورر شتاسایی ق ار گ فتمه، مصم ف 

کاالهایی هستتد کمه   ،است. این کاالها  کاالها  روستدار محی  زیست
 هدفیا  کاهش اث ات متهی ناشی از کاالها ر  رو  محی  زیست است.

ظمور مصم ف رمیش از حمد ایمن نکته مه  رر ایتجما ایمن اسمت کمه مت
رلکه ب وی  این محصوالت رر زما  ضم ورت خ یمد   ،محصوالت نیست

ب وی  کاالهایی که از مولمد ر ا  مثاا ره موارر میاره مدنظ  می راشد. 
ارل رازیافت بیکیل شده اند و یا ر ندهایی که مسمائل محمی  زیسمت ق

 حساسیت نیا  می رهتد موارر  از این رست هستتد.

یکی ریگم  از ارعمار وومه رفتمار  مصم ف کاالهما:  مسئوالنه  از روراند
آگاهانه که رر بحقیق حاض  شتاسایی شمده، رورانمداز  یما کتارگمذار  

ار  از اف ار بتهما رمه م حلمه خ یمد کاالها ره شکل مسئوالنه است. رسی
کاالها غافل می شوند. رسیار  از  15بووه می کتتد و از نحوه کتارگذار 

را محصوالبی مواوه هستتد که یا ریگ  از آنها اسمتهاره   مص ف کتتدگا 
نمی کتتد یا از نظ  آنها ریگ  قارلیت استهاره ندارند اما همین محصوالت 

  راشته راشتد یا اف ار ریگ   ممکن است می بوانتد استهاره ها  ریگ 
رتار این می بموا  رمه وما  بطمدیل کم ر  ؛  رتوانتد از آنها استهاره کتتد

ی که امکا  استهاره رارند ره زراله، آ  ها را ره افم ار ریگم   محصوالب
که ره آ  نیاز رارند ق ض رار یا واگذار ک ر یا مورر استهاره ریگ   ر ا  

 نمور.آ  کاال پیدا 
 

 بحث
روند کتونی مص ف رر کیور و پیامدها  ناشمی از آ  رر ارعمار مختلمف 

ره وایی رسانده کمه اقتصار  و زیست محیطی کار را    ،اوتماعی  ،ف ر 
ره نظ  می رسد ارامه چتین الگوهایی ر  خالف متافب وامعه و رر بضمار 

نقطه عزیمت بحقیق حاض  رر واقب نگماهی را مالحظات اخالقی است.  
نتقار  ره رویه ها و الگوها  فعلی مص ف رر کیور و ض ورت بووه ره ا

راسمتا رر ایمن  مص ف متتاسب را انوا اخالقی رر وامعمه رموره اسمت.
نمموره اسمت.  شتاسماییمصم ف آگاهانمه را    ارعار رفتار   بحقیق حاض 

میانمه رو  رر   نموعی  محققین رر بحقیقات پییین، رفتار آگاهانمه را رما
(؛ 5 و 4مص ف اکتساب وویانه، نماییی و بکم ار  بع یمف ممی کتتمد )

حاا آنکه بحقیق حاضم  عمالوه رم  میانمه رو  رر مصم ف و پ هیمز از 
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مطارقت رفتار ف ر را ارزا ها و انوا اخالقی، خموررار  مصارف فوق،  
از مصارف زیا  آور، پ هیز از چی  و ه  چیممی رر خ یمدها، مطارقمت 

ار خ ید را بوا  مالی خانوار، بم کز ر  خ یمدها  ضم ور  و مصم ف رفت
محصوالت روستدار محی  زیست را نیز ره آ  ها اضمافه ممی نمایمد. از 

ره شکل نظ   این ارعار را مطم ح ممی  فق  گ  بحقیقات مزرورسو  ری
نمایتد حاا آ  که بحقیق حاض  ر  خالف بحقیقات پییمین رمه شمکل 

رفتمار  مصم ف  ارعمارقیمق کیهمی رمه شتاسمایی میدانی و از ط یق بح
آگاهانه پ راخته و مصاریق ه  یک از این ارعار را نیز رر قالب کمد هما  

ماید. هموتین از آنجا که ارعار ره رست آمده رر ف ایتد بحقیق ارائه می ن
شتاسایی شده ر ا  ووه رفتار  مص ف آگاهانه شامل بطارق رفتار فم ر 

همیت رار  ره خور، خمانواره، محمی  زیسمت و را ارزا ها می گ رر و ا
ریگ ا  را رر رفتارهایی هموو  پ هیز از مصارف بکم ار  و نماییمی و 

و همیتطور رر مطارقت اکتساب وویانه و زیا  آور و چی  و ه  چیمی  
همسو را مص ف  ،رفتارها  مص فی را بوا  مالی خانواره ولوه می رخید

نموعی رویکم ر رمه  مص ف اخالقیاخالقی است. چ ا که مطارق بع یف 
انتخاب ها رر حوزه مص ف است که مح ک انملی آ  ارزا هما رموره 
ه ومص ف کتتدگا  اخالقی رر واقب انتخاب هایی را انجام می رهتمد کم

لمذا (. 1متعک  کتتده   رغدغه ها  اخالقی و اوتمماعی آنهما راشمد )
از سو   ب ویج مص ف آگاهانه همسو را مالحظات مص ف اخالقی است.

ریگ  اما بحقیق حاض  ویژگیها  یک الگو  مطلوب یعتمی ارعمار وومه 
رفتار  مص ف آگاهانمه را شتاسمایی نمموره اسمت؛ لمذا رولمت و سمای  

عمومی می بوانتد را استهاره از نتایج این بحقیمق   نهارها  سیاست گذار
نسممطت رممه ارائممه ر نامممه همما  ب ویجممی، آموزشممی و بیممویقی وهممت 

 ر مص ف آگاهانه رر مص ف کتتدگا  ای انی اقدام نمایتد.ف اگی شد  رفتا
هموتین ش کت ها و ناحطا  کسب و کار و رتگاه ها  اقتصار  نیز رر 

مص ف آگاهانه ق ار می گی ند. کسب  حلقه   ره ه  پیوسته   ذیتهعا 
و کارها ره عتوا  بولیدکتتدگا  و ارائه کتتمدگا  محصموالت و خمدمات 

رر روا ها  بولید و رازاریاری محصموالت   ه   ،لیهه  رر بامین موار او
و ه  رر روار  خور را مص ف کتتدگا  رما مسمئولیت هما  اوتمماعی و 

هستتد. ام وزه رسمیار  از عواقب ناشی از الگوها  مص ف فعلی مواوه  
این رتگاهها  اقتصار  را بتگتاها  بصمی  گی   رر خصموص رارطمه 

 رطه سورآور  رما اخمالق ورا  ،رین مهاهیمی هموو  رازاریاری اوتماعی
آبی محی  کسب و کار مواوه هستتد؛ از این رو ش کت   روندها   بحلیل

ضم ورت بغییم   ها می بوانتد رر ر نامه ها  رازاریاری اوتماعی خمور رم 
الگوها  فعلی مص ف و همسو شد  فعالیت هما  شم کت رما اهمداف 
 مص ف آگاهانمه باکیمد نمایتمد. حمایمت مصم ف کتتمدگا  از کسمب و
کارهایی که رفتار آنها مطارقت رییت   را معیارها  آگاهانه راشته راشمد 
می بواند متج  ره نهب همزما  ش کت هما، مصم ف کتتمدگا  و وامعمه 

تا ایتکه ب غیب مص ف کتتدگا  ره مص ف آگاهانه ممی بوانمد شور. نهای
چه از نظ  انالح الگوها  مص ف خورشا  و چه رر ایجار نوعی فیمار 

 کت ها و کسب وکارها ر ا  انالح رفتارها و بصممیمات آ  ر  رو  ش
ها ره سمت ه چه مسئوالنه ب  شد  فعالیت ها  ش کت ها موث  واقمب 

ک  است که بحقیق حاض  رخیمی از ارعمار وومه رر انتها الزم ره ذشور.  

پییتهار می شمور   ازین رورفتار  مص ف آگاهانه شتاسایی نموره است.  
رییت   از مولهه هما  سماختار ذهتمی و رفتمار   بحقیقات آیتده مصاریق

نمایتد. رر میا  مص ف کتتدگا  محصوالت مختلف شتاسایی    آگاهانه را
آبمی رمه شتاسمایی پیاممدها    هموتین پییتهار می شور رر بحقیقمات

 ها  مختلف پ راخته شور. حوزه مص ف آگاهانه رر
 

 نتیجه گیری
رر راسمتا  بحقمق مصم ف   یمطارق نتایج بحقیق مص ف کتتده آگماه

اخالقی رر وامعه ضمن اهمیت رار  ره خور، ریگ ا ، وامعمه و محمی  
 زیست بالا می نماید با رفتارهایش رر حوزه مص ف مطمارق رما ارزا

مص ف  زا یم  ا و انوا اخالقی راشد و لذا میانه رو  و حهظ بعارا رره
رفی کمه شاکله انلی رفتار اوست، هموتین مص ف کتتده آگماه از مصما

ر ا  خورنممایی انجمام   فق ر ا  خورا زیا  آور است و مصارفی که  
خوررار    ،از مصارفی که هدف آنها چی  و ه  چیمی استمی شوند،  

ه آگماه از مصم ف بکم ار  و از خ یمدهایی کمه می کتد. مصم ف کتتمد
خانواره را بحت فیار ق ار می رهد و هموتین خ یمدهایی کمه رمیش از 

را رویک ر اکتساب وویانمه   فق ر ا  مص ف است و  ظ فیت واقعی ف ر  
انجام می شوند نیز اوتتاب ک ره و بم کزا ر  خ یدها  ض ور  است. 

زیست را ب وی  می رهمد  مص ف کتتده آگاه محصوالت روستدار محی 
و رر نحوه رورانداز  کاالها پ  از مص ف نیز ره شکل مسئوالنه عممل 

بوانمد وهمت بم ویج مصم ف اض  مینتایج بحقیق ح ازین رو  .می نماید
آگاهانه و رر راستا  بحقق مص ف اخالقی رر وامعه ممورر اسمتهاره   

 سیاست گذارا ، ش کت ها و مص ف کتتدگا  ق ار رگی ر.
 

 حظات اخالقی  مال
مالحظات اخالقی هموو  میارکت آگاهانه مصاحطه شوندگا ، پ هیز از 

پژوهش حاض  ممورر بوومه قم ار س قت ارری و بووه ره امانت رار  رر 
 گ فته اند.

 

 سپاسگزاری
محققین بحقیق حاض  از همکمار  کلیمه اسمابید و نماحب نظم ا  رر 

 .ف ایتد ومب آور  راره ها کماا بیک  را راند
 

 هنام واژه
 Overconsumption .1 مص ف اف اطی

Ethical consumption .2 مص ف اخالقی     

 Responsible consumption.3   مص ف مسئوالنه

      Green consumption .4 مص ف  سطز

 Sustainable consumption .5 مص ف پایدار

 Mindful consumption .6 ذهن آگاه مص ف

 Mindful mindset .7 انهساختار ذهتی آگاه

 Mindful behavior .8 رفتار آگاهانه                               

 Adverse behaviors .9 رفتارها  نامطلوب

 Comprehensive approach .10 رویک ر وامب
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 Conspicuous consumption.11 مص ف نماییی          

 Injurious consumption .12 مص ف زیا  آور

 Repetitive consumption .13 مص ف بک ار 

 Acquisitive consumption .14 مص ف اکتساب وویانه

                  Disposition .15 کتارگذار 
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