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 چکیده

با تغییر جهت  حوه پیدایش و وضعیت آن در جهان هستیم.، نآگاه کنندهبه دنبال بررسی مفهوم مصرفدر این مقاله  

است، انجام شده سبز ها و مطالعات بازاریابیکنندگان به سمت خرید محصوالت دوستدار محیط زیست، پژوهشالگوهای مصرف

-مصرف .کنندمی خریداری را زیست محیط با ارسازگ تمحصوالکنندگان آگاه بیشتر که حاکی از این واقعیت است که مصرف

 بر خود ثیراتتأ مسئولو  کنند بازگو را خود تولید نحوه شفاف طور به کننذگانتولید که هستند این دنبال به آکاه کنندگان

و باید محصوالت خود  با چالش جدیدی رو به رو هستند کار و تولیدکنندگانورهبران کسب. بنابراین باشند زمین کره و جامعه

 ای سبز کنند. گان آگاه به طور فزایندهکنندهای مصرفرا با توحه به خواسته

 کننده آگاه، دوستدار محیط زیست، بازاریابی سبزوازگان کلیدی: مصرف
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 مقدمه

کره زمین و امروزه جهان به سمت خطر باالی تخریب محیط زیست در حرکت است و نگرانی ها در جهت گرم شدن  

افزایش هزینه های انرژی موجب شده است تا نگرش مصرف کنندگان نسبت به سبک زندگی تغییر کند و همه به دنبال 

 محصوالت دوستدار محیط زیست باشند

 میان این در و اندشده ترآگاه اجتماعی و محیطی زیست مسائل به نسبت روز به روز کنندگانمصرف ، 1990 دهه اواسط از

 و پردازش تولید، یزمینه در ظرن اظهار به شروع کنندگانمصرف اخالقی، گراییمصرف آن پی در و سبز گراییمصرف باظهور

 (1390مالحسینی، پورعسکری، یابی محصوالت کردند.)منبع

 

 

مشکالت است. این گروه برای حل کننده آگاه انجام دادهی مصرفدرباره 2007تحقیقاتی در سال  BBMGگروه 

کننده آگاه در باشد که آیا مصرفاست. در این گزارش به دنبال این سؤال میها بوجود آمدهزیست محیطی و اجتماعی شرکت

کننده آگاه افزایش فرصت بازار در ایاالت متحده آمریکا آیا با سبز بودن آماده باشد؟ با مصرفحال تغییر قوانین بازاریابی می

 ی آینده پایدارتر ساخت؟کار را براوتوان مسئولیت اجتماعی رهبران کسب؟ چگونه میرفتن به مسیر اصلی است

"کننده آگاهمصرف"نفر آمریکایی  10از  9طبق این گزارش 
هایی هستند که انرژی هستند. این افراد حاضر به خرید از شرکت 1

( و متعهد به 87های تجارت)%ز کار عادالنه و شیوه(، حمایت ا88(، ترویج سالمت و مزایای ایمنی)%90کنند)%کارآمد تولی می

 ( در صورتی که محصوالت با قیمت و کیفیت برابر باشد. 87های سازگار با محیط زیست)%شیوه

 Bagatto وگروه استراتژی جهانی  تحقیقات شرکای با رابطه در ،BBMG بازاریابی آژانس و تجاری ناماین گزارش توسط  

است که  2007در سال ملی نظرسنجی یک با متحده ایاالت بازار سه در نگاری قوم پژوهشاز  ترکیبی گزارشباشد.می
                                                           

1
 conscious consumer 
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بخش مصرف کنندگان ارزش محور و دانا الهام بخش و انگیزه توانند می ها شرکت چگونه نشان دادند بزرگساالن

 (Bemporad, Baranowski, 2007)باشند.

 ادبیات تحقیق

 اجتماعی مسئولیت و بازاریابی

 بر مبتنی هایفلسفه به زمینه این در توانمی که استکرده تجربه را گوناگونی های فلسفه کنون تا بازاریابی علم

 مورد و فلسفه آخرین که ایفلسفه کرد، اشاره اجتماعی بازاریابی بر مبتنی دیدگاه نهایت در و بازاریابی فروش، محصول، تولید،

 محیط که زمانی و عصر در. باشدمی آن از حمایت و زیست محیط و بازرگانی و تجاری علوم ترکیب پیرامون ما بحث اشاره

 گرسنگی و فقر شده، افزون روز بسیار جمعیت رشد شود،می کمیاب روز به روز منابع شود،می ترآلوده روز به روز زیست

 و دیگر هایدیدگاه آیا که است این سوال .استشده سپرده فراموشی دست به اجتماعی خدمات و استشده جهان دامنگیر

 نماید؟ مینتأ را جامعه منافع مدت بلند در و باشد؟ فوق امور گشایراه و باشد داشته درستی مفهوم تواندمی قبلی هایفلسفه

 استیافته زیادی شهرت محیطی و اجتماعی مالحظات اساس بر بازاریابی میالدی 80 دهه هایسال نخستین از

 و هاخواسته نیازها، نخست باید سازمان هر که است استوار پایه این بر اجتماعی بازاریابی مفهوم(. 1999 آرمسترانگ و کاتلر)

 (1389گردد.)صبوری،  فراهم( دو هر) جامعه و مشتری رفاه بهبود و بقا که نحوی به و کند تعین را خود هدف بازارهای منافع

 تکامل مسیر در سبز بازاریابی

-ویژگی دارای عصری و مرحله هر که استکرده طی را متفاوتی مراحل خود تکامل مسیر در کنون تا سبز بازاریابی

 کنون تا سبز بازاریابی. استشده جدیدی عصر وارد و کرده تغیر محیطی نیازهای و شرایط به بنا معموالً و استبوده خاصی های

 :باشدمی زیر شرح به که استکرده طی را عصر سه

 (اکولوژیکی سبز بازاریابی) اول عصر

 روی که بود چنین اول عصر هایویژگی. گیرد می بر در را 70 دهه اوایل و 60 دهه هایسال تاریخی نظر از عصر این

 و نفت خودروسازی، مانند صنایعی همچنین(. 2001پیتی،) بودکرده تمرکز... و هوا آلودگی مانند خارجی محیطی مشکالت
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 رویکرد. شد کار و کسب وارد اجتماعی و محیطی ارزشهای که بود مرحله این در. بود بحث مورد بیشتر شیمیایی ـ کشاورزی

 سازی بهینه مثالً. گردد منجر هزینه افزایش به بود ممکن حلراه خود که چند هر بود پایانی حل راه یک معموالً مشکل حل

 (1389)صبوری، .یافت افزایش نیز خودروها قیمت نتیجه در شد الزامی قوانین توسط خودرو در سوخت

 

 (محیطی سبز بازاریابی) دوم عصر

 مزیت و سبز کننده مصرف پایداری، پاک، فناوری مانند نوین مفاهیمی و گردید آغاز 80 یدهه اواخر از مرحله این

 که طوری به بود تولیدی سیستم و جدید محصوالت مبتکرانه طراحی شامل پاک فناوری مثال عنوان به. شدند پدیدار رقابتی

 کاالیی خواستند نمی که بودند کسانی عصر این در سبز کنندگان مصرف. گردند حذف طراحی مرحله در آلودگی و ضایعات

 :که کنند مصرف

 اندازد؛ خطر به را دیگران یا کنندگان مصرف سالمتی

 شود؛ وارد خسارت محیط به آن تجزیه یا استفاده تولید، هنگام

 کند؛ محیط وارد بندی بسته طریق از زیادی ضروری غیر ضایعات

 باشد؛ مضر حیوانات برای

 .باشد داشته کشورها سایر روی منفی تاثیر

 نگران کنندهمصرف زیادی تعداد اگر. کند فعالیت بهتری موضع در توانست می شرکت نیز رقابتی مزیت طریق از

 رویکرد این بنابراین. شوند متمایز هاشرکت دیگر از محیط با خود محصوالت سازگاری با توانستند می هاشرکت بودند محیط

 مناسب هایفعالیت طریق از شرکت هم و برسد خود نیاز و رفاه به کنندهمصرف هم شد می باعث که بود برد ـ برد رابطة یک

 .دهد کاهش را خود های هزینه نتیجه در و ضایعات
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 روی مستقیم ثیرتأ که شد می متمرکز صنایعی روی معموالً اول عصر که بود این در دوم و اول عصر بین بارز تفاوت

 توریسم جمله از شود می شامل نیز را خدماتی و تولیدی روشهای تمامی محیطی بازاریابی اما .داشتند محیط

 تبدیل بازار های ستاده به را ها داده که ارزشی زنجیره یک فقط کارها و کسب محیطی، بازاریابی براساس(. 2001پیتی،)…و

 گرایی کل نگرش عصر که معنی بدین. هستند آلودگی و ضایعات مانند بازاری غیر های ستاده با سیستمی بلکه نیستند کنند می

 الیه به خاص توجهات مانند. است شده منجر محیط به نسبت جهانی نگرشهای تقویت به که کرد می تقویت را سیستمی و

 (1389)صبوری، . .زمین کره شدن گرم ازون،

 

 

 (پایدار سبز بازاریابی) سوم عصر سوی به

 پاسخگویی به قادر دوم عصر دیگر ها،دولت سختگیری و آنها انتظارات باالرفتن و مردم فراوان تقاضاهای با همزمان

 سبز بازاریابی سوی به را سوم عصر و گذاشت بازاریابی علم روی بسزایی تاثیر اقتصاد حیطه در پایدار توسعه مثل مباحثی. نبود

 .برد پیش پایدار

 سعی بازاریابی است معتقد نگری آینده. نیازها بر تأکید و برابری و عدالت نگری، آینده: از است عبارت عصر این بارز چالشهای

 کنندگانمصرف نیاز بر فقط بازاریابی قبلی عصر دو همچنین. باشد منجر گذارانسرمایه سودآوری و مشتریان رضایت به دارد

 اگر بنابراین، کرد، مالحظه نیز را بعدی هاینسل نیاز باید پایدار سبز بازاریابی رویکرد طبق که حالی در داشتند تأکید کنونی

 که دارد تأکید نیز برابری و عدالت. شد خواهد گرفته او از بعد نسل انتخاب قدرت باشد ناپایدار امروز مصرف و تولید سیستم

 (1389صبوری، ) نیست یکسان یافته توسعه کشورهای در منافع و ها هزینه

 

 ارزش مصرف کننده آگاه 5
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 النگ، KSالرنس، در کنندگانمصرفگیری خرید تصمیم 24 نهان ارزش و تجربه رفتار، مشاهده که -نگاریمردم از 

در وهله اول محققان فهمیدند چرا این افراد در آمریکا بیشتر به فکر تأثیر اجتماعی و زیست  – CA لیورمور، و. نیویورک آیلند،

عکس و بیش از  1000تحلیل وکنند، مخصوصاً پس از بررسی و تجزیهمحیطی خریدهای خود در جهانی که در آن زندگی می

 آمریکا بدست آمد. کننده آگاه کشورارزش مصرف 5نگاری ساعت از مشاهدات مستقیم مردم 150

 

های اصالح نشده که منطبق با نیازهای تغذیه و آلی و فرآورده کنندگان آگاه به دنبال تولیدات طبیعیسالمتی و ایمنی: مصرف

-شود که میها استفاده میها از مواد شیمیایی و آفت کشو ضروری سالمت هستند. این افراد از خرید محصوالتی که در آن

ها به دنبال استانداردها هستند و برای اطمینان از کنند. آنها و یا سیاره زمین را به خطر بیندازد خودداری میتواند سالمت آن

 کنند.ها را مصرف میکیفیت محصوالت آن

 

 

های محصوالت و منافع خود را های قابل اعتماد، با دقت جزئیات ویژگیکنندگان آگاه اصرار دارند که شرکتصداقت: مصرف

خود صادق هستند و مسئول تأثیر خود بر محیط  هایی فرآیندهای تولید و شیوههایی که دربارهها به شرکتعنوان کنند. آن

ها ادعای بی اساس سبز بودن ویا بیش از اعتمادی به شرکتدهند.از خطرات بدبینی و بیمیپاداش ، زیست و جامعه هستند

 باشد.کننده میمنافع امیدوار

 با قیمت تعادل خرید، گیریتصمیمدر ارتباط با  آگاه کنندگانمصرف دجه،و بو زمان در محدودیت افزایش با مواجهه درراحتی: 

چه که آسان و ضروری برای گرفتن  خواهند آنمی کنندگانمصرفتأثیر پذیرند. این  کیفیت خواستار و ها خواسته و نیازها

 خوشان است، را انجام دهند.گیری مناسب با سبک زندگی و بودجه تصمیم

هایی برای ها به دنبال فرصتداری با برندهای تجاری در زندگی خود هستند. آنکنندگان آگاه در پی روابط معنیروابط: مصرف

شودآگاه باشند توانند از منابعی که در محصوالت خریداری شده  استفاده میکه می زمانیحمایت از اقتصاد محلی خود هستند، 

 کار دارند.وی به تقابل با افراد در زمان کسببیشتر مایلو ت
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باشند.  خواهند در بهتر کردن محیط جهان نقشی داشتهها میکنندگان آگاه نگران جهان  هستند و آنمصرفانجام کار خوب: 

کنند و به دیگران کنندگان آگاه، محصوالت سازگار با محیط زیست برندهای تجاری را خرید میاین هدف، مصرف به دنبال

 کنندگان به دنالب ایجاد تفاوت هستند و از برندهای تجاری نیز این خواسته را دارند.دهند. این مصرفپیشنهاد می

(Bemporad, Baranowski, 2007) 

 

 کنندگان وجود دارد.بازاریابی برای ملتی که در آن افزایش مصرف

نفر  2007 کنند، تیم تحقیقاتیها را تقسیم میایاالت متحده آمریکا این ارزشبرای کشف این که چه بخش بزرگی از جمعیت 

را به ، راه جدیدی کلیدی جدیدهای . یافتهبررسی کردند 2007سپتامبر سال  17و  11در  را  کشور از بزرگساالن سراسر

بدست آوردن و درگیر برای کنند،  هدایت های بازار را تری فرصتثربه صورت مؤ دهد که چگونه یتوانندها نشان میشرکت

  دهند.اهمیت می سئولیت اجتماعیکنندگانی که به مکردن مصرف

 ها هستند.ترین آنمهمترین مسائل، شخصی

(، 86(، هوای پاک)%90ن آب سالم)%آشامید -دهندکنندگان را تحت تأثیر قرار میمهمترین مسائلی که مصرف

از افرادی که مورد بررسی قرار گرفتند، گرم شدن  63. در مقایسه تنها %(84آلزایمر)% هایی مثل سرطان، ایدز ودرمان بیماری

 کره زمین را به عنوان مهم یا مهمترین موضوع عنوان کردند.

 توسعه آگاهی

"کننده آگاه مصرف "زبان و برچسب
ها با است. آمریکاییکننده شدهدر بازار نفوذ کرده و جزئی ار فرهنگ مصرف 2

"مسئولیت اجتماعی"خیلی خوب(،  37خوب، % 88%) "کنندگان آگاه مصرف "خود را  ،میل
خیلی  34خوب، % 88)% 3

"دوستدار محیط زیست"خوب(، 
% 65) "سبز  "کنند. کشش کمتری در اصطالح خیلی خوب( تعریف می 34خوب، % 86)% 4

                                                           
2 conscious consumer 
3 socially responsible 
4 environmentally-friendly 
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 ,Bemporad) شود.تر مشاهده میختخیلی خوب( وجود دارد، که رسیدن به آن  منحصر به فردتر و س 18خوب، %

Baranowski, 2007) 

 

 ترگیری آگاهانهتصمیم

تر، به دنبال اطالعاتی فراتر از شایعه در مورد محصوالتی که خواهان خرید گیری آگاهانهکنندگان برای تصمیممصرف 

شرکتی محصوالت خوب برای مردم و که کنند، هستند. برای فهمیدن اینهایی که از آن محصوالت حمایت میها و شرکتآن

(، از طریق 52روی محصوالت)%از برچسب و مهر گواهی (، 53ها و مجالت )%توان از روزنامهمی کنندسیاره زمین تولید می

( استفاده کرد. دوستان و اعضای خانواده به طور قطع در 24(، دوستان و اعضای خانواده)%30( و تبلیغات)%41اینترنت)%

 گیری خرید دانست.را به عنوان منبع اصلی اطالعات برای تصمیم توان آنتأثیرگذار هستند ولی نمی گیریتصمیم

 فرا رفتن از راحتی

بسیار مهم( و کیفیت  58که قیمت )%فتند. زمانی راحتی در خرید محصوالت متنوع فراتر ر عامل کنندگان ازمصرف 

گیرد که خودشان را به کمتر مورد توجه کسانی قرار می % بسیار مهم(34) راحتیعامل با اهمیت هستند، بسیار مهم(  66)%

بسیار مهم( چگونه از انرژی به صورت کارآمد استفاده  44دهند: محل تولید محصوالت )%عوامل مرتبط اجتماعی نسبت می

کنندگان گیری خرید مصرفمناپذیر در تصمیبسیار مهم(، همه عوامل جدایی 36بسیار مهم(، منافع سالمتی )% 41شود )%می

 باشد.می

 پاداش برای مسئولیت اجتماعی

 که از انرژی هایی است زمانی که کیفیت و قیمت محصوالت با هم برابر باشند، احتمال بیشتری برای خرید از شرکت 

(، 88پردازند )%می نیکنندگان و منافع ایمترویج سالمت مصرفهایی که به شرکت(، 90)%کنندبه صورت کارآمدتر استفاده می

 های سازگار با محیط زیستمتعهد با شیوههایی که شرک(، 87)%کنند هایی که از کار عادالنه کارمندان حمایت میشرکت

 (.86%)شونددر ایالت متحده تولید می ها هایی که محصوالت آنشرکت ( و 87)%کنندتولید می
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(Bemporad, Baranowski, 2007) 

 

 آسان است؟آیا سبز شدن 

(،  55)%قابل بازیافت  هایها و روزنامهها و بطریمثل قوطی "آسان"کنندگان با میل خود را درگیر رفتارهای مصرف

"خواستار"ها اغلب موفق به تطبیق خود با رفتارهای (، اما آن46استفاده از لوازم کارآمد انرژی )%
مثل استفاده مشترک از  5

 شوند.( نمی3( یا خرید تسویه کربن )%9عمومی )%نقل و(، حمل10ماشین )%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هایافته

 تفاوت به رفتار هدایت شدهکنندگان از رفتار بیمنشور جدید: مشخصات مصرف

                                                           
5 demanding 
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-کنندگان آمریکا را نشان میر مشخصه از مصرفهای نظرسنجی، چهابندی از یافتهتحلیل تقسیمودر نهایت، تجزیه 

  تفاوت هستند.بی 40سودمند، % 30بخش، %الهام 20%هدایت شده،  10دهد: %

 

 منندگان آمریکاانواع مشخصات مصرف -1شکل

 

های سبز کنند و از این راه به شرکتاقدام به خرید می خود هایارزش با همه از بیش هدایت شده  کنندگانمصرف

تعادل های اجتماعی مثل قیمت و مسئولیت و نگرانیهای خرید خود آلبخش بین ایدهکنندگان الهامدهند مصرفپاداش می

بندی کنندگان سودمند به دنبال راحتی هستند و بر اساس اولویتگیرند. مصرفکنند و سپس تصمیم به خرید میبرقرار می

ها آنتفاوت هستندکه برای کنندگان بیکنند. در آخر مصرفوری انرژی خرید میمحصوالت بر اساس قیمیت، کیفیت و بهره

 قیمت، کیفیت و تأثیرات اجتماعی خریدشان برایشان مهم نیست.
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 گیریبحث و نتیجه

های جدید بازار را درک کردند و های بزرگ را ایجاد کنند. واحدهای تولیدی فرصتتوانند تفاوتهای کوچک، میقدم 

کنندگان آگاه را بیش از پیش سبز کنند. مصرف خواهند خودکنندگان اگاه هستند و میبه دنبال برآورد ساختن نیازهای مصرف

های تولیدی که کنندگان آگاه باید به شرکتتوانند خود را به کمال برسانند. بازاریابان سبز و مصرفیز هنوز میهدایت شده ن

-همان باشند. ای با مشتریان خود داشتهو رفتار صادقانهشوند هنوز سبز نیستند کمک بکنند که با محیط زیست خود سازگار 

کننده آگاه افزوده طور که در مقاله گفته شد تحقیقاتی که در آمریکا انجام شده بود نشان داد که روز به روز به تعداد مصرف

-ها از آن شرکت چه تأثیری بر روی کره زمین و جامعه میخرند و خرید آنها مهم است چه جیزی می، زیرا برای آنشودمی

های ناعالج، کنندگان آگاه مهم بود، آب آشامیدنی سالم، هوای پاک، درمان بیماریعواملی که برای مصرف. از مهمترین گذارد

باشد به ترتیب کیفیت، ها مؤثر میگیری خرید آنحقوق عادالنه و شرایط کاری مناسب و ایمن و ... . عواملی که در تصمیم

 37پذیر اجتماعی، %کنندگان آمریکا خود را مسئولیتمصرف 39% وری انرژی، راحتی، ساخت آمریکاو... است.قیمت، بهره

کنندگان آگاه هدایت شده مصرف 10دانند. با این حال فقط %سبز می 18دوستدار محیط زیست و % 34کننده آگاه، %مصرف

 هستند و مابقی راهی دراز دارند تا به این درک باال برسند.

    پیشنهادات

کننده آگاه جا افتاده است. کشورهایی مثل ژاپن و کره جنوبی خاورمیانه مفهوم سبز شدن و مصرفدر اکثر کشورهای  

تر کنند تا خسارت کمتری به محیط زیست و جامعه بزنند. متأسفائه در ایران هنوز راه هر روزه سعی دارند که خود را سبز

کنند، ها خرید میوری انرژی و محصوالتی که از شرکتره، بهدرازی برای سبز شدن داریم و افراد کمی در ایران محیط زیست

سازی فرهنگکننده آکاه از طزیق رسانه و دولت برایشان مهم است. باید سعی کنسم برای مردم کشورمان سبز شدن و مصرف

 ، بلکه بتوانیم قدمی کوچک برای حفظ کره زمین و محیط زیست کشورمان انجام دهیم.شود
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