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هدف :از چالشهای عمدهای که صاحبان نامهای تجاری و بازاریابان با آن روبهرو هستند ،رفتار
ضدمصرف است .با توجه به اهمیت روزافزون این مفهوم و لزوم کاهش و ازبینبردن اثرات مخرب آن ،در
این مطالعه به دنبال پاسخ به این پرسش اساسی هستیم که عوامل اصلی و مؤثر بر بروز رفتار ضدمصرف از
دید مصرفکنندگان کداماند؛ ازاینرو تلاش شد تا از طریق تجربه زیسته مصرفکنندگان (آزمودنیها) کالاها
و خدمات ،این عوامل شناسایی شود.
روش :برای این منظور از روش کیفی با رویکرد پدیدارشناسی استفاده شد و درمجموع با انجام  58مصاحبه
با مشارکتکنندگان که با استفاده از نمونهگیری گلولهبرفی انتخاب شده بودند ،اشباع نظری حاصل شد؛
همچنین علاوه بر روش ونمانن از کدگذاری باز ،محوری و انتخابی هم استفاده شد
يافتهها :یافتههای پژوهش نشان میدهد که عوامل کلیدی مؤثر بر بروز رفتار ضدمصرف از دید مصرف-
کنندگان کالاها و خدمات شامل ذهنیت مصرفکننده ،فرهنگ مصرفکننده ،خودآگاهی ،عدممصرف به-
صورت تعمدی ،مالیات بر ارزشافزوده ،آمیخته بازاریابی و رضایتمندی است.
نتیجه :درنهایت نتایج این پژوهش با مطالعات گذشته مورد مقایسه و ارزیابی قرار گرفت و الگویی جامعی
در این زمینه ارائه گردید
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Identifying Key Factors Influencing Anticonsumption Behavior among Iranian Consumers
Mohammad Nazarian, Hossein Vazifeh Dust , Kambiz
Heidarzadeh , Karim Hamdi
Abstruct
Objective: Anti-consumption is one of the challenges faced by owners
of Brands and marketers. Regarding the increasing importance of this
concept and the necessity for decreasing and removing its detrimental
effects, this study is to answer the main question: what are the main
factors affecting on anti-consumption behavior from consumers’
viewpoints. Therefore, we have tried to discover factors behind this
behavior from consumers’ life experience.
Metodology: So phenomenology approach with qualitative approach has
been used. Totally 21 interviews with participants which have been
selected by snowball sampling have been done. In addition to Van
Monnen method, the open, axial and optional encoding for exploring
concepts have been used.
Finding: The findings show that key factors affecting consumer
behavior in terms of priority are: consumer subjectivity, consumer
culture, self-awareness, intentional non-consumption, value added tax,
Marketing mix and Satisfaction.
Conclution: Finally, the results of the study were compared with
previous studies.
KeyWords: anti-consumption behavior, phenomenological, consumer
behavior, consumer subjectivity, non-consumption.
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 .1مقدمه

ضدمصرف برای شرح نوعی انکار ،رنجش و بیرغبتی نسبت بـه مصـرف اتخـاذ شـده اسـت و
دلایلی را برای مخالفت با مصرف نام و نشانهای تجاری ،محصولات و سـازمانهـا از هـر دو منظـر
«مصرفگرایی بهطورکلی» و «اقدام علیه محصول یا نام و نشـان تجـاری خـاص» ارائـه مـیکنـد
( Cherrier, Black, & Lee, 2011; Lee, Fernandez, & Hyman, 2009; Zavestoski,

 .)2002ضدمصرف زمانی رخ میدهد که مصرفکنندگان در مقابل مصرف مقاومت یا اجتناب مـی-
کنند یا مصرف را کاهش دهند و یا استفاده از کالاها و خدمات را بر اساس تجربهها ،عقاید و ارزش-
های فردی محدود سازند ( .)Chatzidakis and Lee, 2013; Lee et al., 2009طبق گفته آیر و
مانسی ( ،)5443ضدمصرف )AC( 8ریشه در جوامعی با مصرف انبوه دارد و یک حوزه مطالعاتی روبه-
گسترش است؛ چراکه به دنبال دلایلی برای مبارزه علیه مصرفگرایی است (Chatzidakis & Lee,
;2013; Cherrier, Black, & Lee, 2011; Iyer & Muncy, 2009; Lee & Ahn, 2016
 .)Oral and Thurner, 2019درج موضوعهای ویژه در مجلههای پژوهشهای تجاری و بازاریـابی

اروپایی ،اهمیت درک ضدمصرف را در تجارت ایجاد کرد ( )Lee, et al., 2009و ایده ضدمصـرف را
بهطور گستردهتری به پدیدههایی که مصرف را رد ،محدود یا اصلاح مـیکنـد ،گسـترش داد ( Lee,
 .)Roux, Cherrier, & Cova, 2011این واقعیت که درک کامل رفتار مصرفکننده به اطلاعـاتی
در مورد رفتار مصرفکننده و همچنین رفتار ضدمصرف نیاز دارد ،بـه جلـت توجـه پژوهشـگران بـه
پدیـده ضدمصـرف منجـر شـده اسـت (.)Chatzidakis & Lee, 2013; Lee et al., 2010
ضدمصرف یک روند قابلتوجه در میان بیشتر افراد فرهیخته در برخی جوامع بـوده و ممکـن اسـت
نشانهای از مخالفت این افراد با سطوح مصرف بالا باشد .از همه مهمتر با افزایش آگاهی اجتمـاعی و
زیست محیطی افراد ،ضدمصرف نیز از انزوا بیرون آمد تا پیروان بیشـتری داشـته باشـد ( & Black
 .)Cherrier, 2010; Choi, 2011فروتوس و همکاران ( ،)5481چشمانـدازهای مختلفـی را بـرای
درک ضدمصرف محیطمحور اتخاذ کردهاند و فراتر از فرآیندهای تصمیمگیری مصرفکنندگان پیش
رفته اند .این امر نیازمند نقش فعالـان مختلـج جامعـه در اقـدامات ضدمصـرف محـیطمحـور اسـت
( .)Dalmoro, et al., 2019پدیده ضدمصرف ،موضوعی است که در آینده نزدیک توجه بسیاری از
پژوهشگران را به خود جلت خواهد کرد ( ;Black & Cherrier, 2010; Iyer & Muncy, 2009
 .)Lee & Ahn, 2016; Zavestoski, 2002a; Basci, 2014, p. 161دانشمندانی ماننـد چـوی
( ، )5488مانیاتس ( )5445و مارکوویچ و باورمن ( ،)5485ضدمصرف را بهعنوان رفتـاری مرسـوم در
جامعه معرفی کردهاند .مطالعات انجامشـده بیشـتر بـر درک مفهـوم ضدمصـرف تمرکـز داشـتهانـد؛
همچنین برخی پژوهشها ضدمصرف را در قالت فردیت و ویژگیهای درونی مصرفکنندگان ،نظیـر
انگیزههای آنها برای افزایش جـوامعی پایـدار شـرح مـیدهـد ( ;Dobscha & Ozanne, 2001
1. Anti-Consumption.
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Sandıkcı & Ekici, 2009; Black & Cherrier, 2010; Hoffmann & Lee, 2016; e.g.,
.)Neulinger & Radó, 2017

علیرغـم اینکـه وقـوع رفتـار ضدمصـرف در میـان مصـرفکننـدگان کالاهـا و خـدمات کاملـا
قابلمشاهده است ،اما تاکنون پژوهشی در این زمینه در ایران صورت نگرفته است .با ایـن توصـیج،
پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به سؤ ال پژوهش مبنی بر شناسایی عوامل کلیدی و مؤثر بر بروز رفتار
ضدمصرف در میان مصرفکنندگان از طریق تجربـه زیسـته آنهـا اسـت و بـا اسـتفاده از رویکـرد
پدیدارشناسی سعی شد با انجام مصاحبه با مصرفکنندگانی که تجربه ضدمصرف را داشتهانـد ،ایـن
عوامل شناسایی شود.
 .2مبانی نظری و پیشینه پژوهش

ضدمصرف که در مقابل مصرف قرار می گیرد ( ،)Lee et al., 2009bجنبشی است که در میان
توده عامه جامعه مصرفگرا ایجاد شده است ( .)Iyer and Munecy, 2009ضدمصرف ،نقطه مقابل
مادیگرایی است ( .)Kayank & Eksi, 2011; Lee & Ahn, 2016تعریجهای متفاوتی از این
پدیده وجود دارد .زاوستوسکی ( ،)5445aضدمصرف را مقاومت ،بیمیلی یا حتی خشم و رنجش از
مصرف تعریج کرده است؛ درحالیکه پنالوزا و پرایس ( ،)8337ضدمصرف را مقاومت در مقابل
فرهنگ مصرف و بازاریابی و اهداف تولید انبوه تعریج کردند .لی و همکاران ( ،)5443aضدمصرف را
در مقابل مصرف قرار دادند و آن را تعریج کردند .اخیرا ،باسکی ( ،)5480علیرغم اینکه اعلام کرد
تعریج مناسبی از مصرف وجود ندارد ،ضدمصرف را بهعنوان مصرفنکردن ،کاهش مصرف یا
مصرف انتخابی تعریج کرد که پیوند منطقی با مشکلات اجتماعی و نظاممند در بُعد محلی و جهانی
خواهد داشت .بهطورکلی ضدمصرف چیزی فراتر از یافتن دلایلی برای مبارزه علیه مصرفگرایی
است .ضدمصرف پدیدهای است که با فرآیندهای مصرف تقابل دارد و بیشتر شبیه به یک ایدئولوژی
و سبک زندگی است ( .)Lee, et al., 2011آیر و مانسی ( ،)5443چهار نوع از ضدمصرف را معرفی
کردهاند« :مصرفکنندگان با تأثیر جهانی»؛ «سادهسازان»؛ «فعالان بازار» و «مصرفکننده بیوفا»
( .)Oral and Thurner, 2019فردی که نگرش ضدمصرف دارد باید آگاهانه مصرف برخی کالاها،
نام و نشانهای تجاری یا خدمات را کاهش دهد یا نفی کند یا مصرف کلی را بهصورت آگاهانه
کاهش دهد یا نفی کند ( .)Lee et al., 2009a; Iyer & Muncy, 2009این کار میتواند با هدف
انجام کارهای خیرخواهانه برای جامعه یا اشخاص خاصی در زندگی فرد مبتنی بر محرکهای
اجتماعی یا فردی غیرمادیگرا صورت بگیرد؛ همچنین ضدمصرف تنها زمانی اجرا میشود که
شخص نگرش ضدمصرف داشته باشد ( .)Sharp, et al., 2010بهطورکلی ضدمصرفگرایان از یک
جریان کوچک مصرفکننده در بازار دنج ،8در حال تبدیل به روندی عمده در بازارهای کلی هستند
1. Niche Consumers.
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( .)Choi, 2011درسالهای اخیر نیز آگاهی مصرفکننده از حرکتهای ضدمصرف روبهرشد است
( .)Prothero, et al., 2011بررسی مرکز پژوهشهای پیو در سال  5488نشان داد ،تعداد
ضدمصرفکنندگان بهمنظور تغییر صنایع غیراخلاقی ،بهویژه شیوههای کارگری و همچنین مسائل
زیستمحیطی ،ناشی از فرآیندهای مصرف و تولید در حال افزایش هستند (.)Rayapura, 2014
اقدامات مرتبط با کاهش مصرف یا نفی مصرف در حوزه ضدمصرف قرار میگیرند؛ بااینحال این
اقدمات را نمیتوان بهسادگی ،ضدمصرف لحاظ کرد؛ مگر اینکه توسط محرکهای اجتماعی و یا
غیرمادی فردگرایانه 8حمایت شوند .یک دلیل برای ضدمصرف –در میان هزاران دلیل دیگر-
«تمایل به جنگیدن با مشکلات مصرف» است ( .)Iyer & Muncy, 2009لی و همکاران (،)5488
با بهکارگیری مفهوم ادبی ضدمصرف در برابر «مصرف» ،نتیجهگیری کردند که دلیل یا پدیده تقابل
با « اکتساب -استفاده -و سلت مالکیت از کالا» در برداشت افراد از ضدمصرف است؛ بهعبارتدیگر
بر اساس درک و برداشت آنها ضدمصرف یک شکل بهخصوص از عدممصرف است که بهعنوان
یک ذخیرهسازی معین با توجه به مصرف فرد صورت میگیرد یا یک امتناع کلی از مصرف به
حساب میآید .وقتی که مصرفکننده بهشدت متقاعد شده است و انگیزه دارد که بهطور آگاهانه یک
محصول خاص ،خدمات و یا حتی یک شرکت را منع یا تحریم کند ،مصرفنکردن خود بُعدی از
ضدمصرف به شمار میآید؛ درنتیجه ضدمصرف موضوعی جدا از رفتار مصرف فردی است ( Lee,
 )Fernandez and Hyman, 2009که شامل اشکال متنوعی از محافظت از جامعه (محیطزیست)
و آینده شرایط زندگی روزمره مصرفکننده است .از نظر رفتار خرید مثبت (مثلا ،مصرف به نفع
جامعه) و رفتار خرید منفی (مثلا اجتناب از خریدکردن) (  ،)Smith, 1990ضدمصرف یک رفتار
خرید منفی محسوب میشود .ضدمصرف دارای دو هدف اصلی است :مصرف عام 5و مصرف خاص
 .)Iyer & Muncy, 2009( 7مصرفکنندگانی که در مقابل مصرف عام مقاومت میکنند از همه
انواع مصرف اجتناب میکنند و خرید کلیه انواع خدمات و محصولات را کاهش میدهند .برعکس
مصرفکنندگانی که در مقابل مصرف خاص مقاومت میکنند از خرید نامهای تجاری خاص یا برخی
از انواع محصولات اجتناب میکنند که دلیل آن ،نمادبودن آن نامهای تجاری و محصولات است.
پیشینه داخلی .در جستوجو و بررسی موضوع ،مشخص شد کـه در داخـل کشـور در ایـن زمینـه
پژوهشی صورت نگرفته است.
پیشینه خارجی .برخی از مهمترین مطالعات خارجی که در زمینه موضوع پـژوهش صـورت گرفتـه
است در جدول  ،8مشاهده میشود.
1. Individualistic.
2. General Consumption.
3. Specific Consumption.
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جدول  .8پیشینه خارجی پژوهش
پژوهشگر

سال

ایواتا و شاما

( )8310و
()8333

چوی

()5488

آیر و مانسی

()5443

کلوز و
زینکان

()5443

بلک و
شریر

()5484

اودو و
پچیرو

()5484

گرین
رسیستنس

5484

شریر و
همکاران

()5488

کایناک و
اکسی

()5488

الکساندر و
اشر

()5485

نتايج
این دو پژوهشگر در پژوهشهای جداگانهای که در زمینه ضدمصرف انجام دادنـد بـه
این نتیجه رسیدند که افراد به خاطر اینکه خواستار خودکفابـودن هسـتند ،دسـت بـه
رفتار ضدمصرف خواهند زد.
چوی ،ضدمصرف را بر اساس دو مؤلفه انگیزه و اهداف طبقهبندی کرد و بیان داشـت
که چهار نوع ضدمصرف وجود دارد که میتواند از بیان ترجیحات شخصـی و ارزش-
های اجتماعی تا اجتناب از مصرف بهصورت کامل یا خاص متفاوت باشد.
پژوهشگران ضمن اشاره به اهداف مصرفکنندگان از رفتار ضدمصرف ،ایـن رفتـار را
طبقهبندی کرده و به عامل مهمی به نام «تمایل به جنگیدن با مشکلات مصرف» نیز
اشاره کردند.
در این پژوهش ،مفهوم ضدمصرف در روز ولنتاین طی دوره هفتسـاله بررسـی شـد.
افرادی که در مقابل مصرف در چنین مراسمی مقاومت میکنند از فردگرایـی انگیـزه
میگیرند و مراسم منحصربهفردتری را با شیوههای کنونی جایگزین خواهند کرد.
در این پژوهش در مورد چگونگی اتخاذ شیوههای ضدمصـرف بـرای بـهدسـتآوردن
زندگی پایدار مباحثی مطرح شده است .افراد فقط اقداماتی از ضدمصرف را که همسو
با ارزشهای آنها است ،انتخاب میکنند؛ اما بازاریابان پایدار باید شیوههای پایـدار را
به روشی که هماهنگ با سبک زندگی و ارزشهای مصرفکننده باشد ،اتخاذ کنند.
هدف از پژوهش ارائه یک چشمانـداز جدیـد در مـورد پیشـینه پژوهشـی مقاومـت و
فرهنگ ضدمصرفی از طریق مرتبطسازی این دو مفهوم به بدبینی مصرفکننده بود.
در این پژوهش ،چهار شکل مختلج مصرف که با بدبینی مرتبط بودند ،متمایز شـدند؛
بدبینی تدافعی ،بدبینی تهاجمی ،بدبینی خرابکارانه و بدبینی اخلاقی
در این مطالعه که به روش کیفی صورت گرفت ،یک عامـل مهـم و مـؤثر در ایجـاد
ضدمصرف در میان افراد به نام «استفاده از مواد غیرمجاز در تولید» شناسایی شد.
در این پژوهش عدممصرف تعمدی از دیدگاه ضدمصـرف و مقاومـت مصـرفکننـده
بررسی شده است .با انجام  80مصاحبه دقیق با زنانی کـه ضدمصـرف را بـهصـورت
تعمدی برای رسیدن به پایداری انجام میدهند ،دو مضمون اصلی شناسایی شد :مـن
در مقابل آنها و مصرفکننده بیدقت .آنهـا نتیجـه گرفتـه شـد کـه ضدمصـرف و
مقاومت مصرفکننده نشاندهنده چارچوبهای مکمل در بررسی عدممصرف هستند.
پژوهشگران ضمن معرفی ضدمصرف بـهعنـوان نقطـه مقابـل مـادیگرایـی کـه در
فرهنگ کنونی جای گرفته است و امکان فرار از آن وجود نـدارد ،اظهـار داشـتند کـه
متغیر رواننگاری «آگاهی زیستمحیطی» بـا ضدمصـرف و مـادیگرایـی در ارتبـا
است.
مصرف ،مشکلاتی مانند فرسایش محیطزیست ،ناراحتی مصرفکننده و فقر جهـانی را
به دنبال دارد؛ بنابراین به جامعهای پایدارتر نیاز است .بـهمنظـور دسـتیابی بـه چنـین
جامعه ای در مقابل افراد مصرفگرا باید سبک زندگی سادهتری انتخاب کرد .مردمـی
که سادهزیستی داوطلبانه را انتخاب کردهاند ،سبک زندگی پرمصرف را به شـیوههـای
مختلج رد کرده و کیفیت زندگی را با مصرف کمتر بالا بردهاند .این پـژوهش پـس از
ایجاد جنبش سادهزیستی داوطلبانه در بافت نظری ،تحلیلهایی از این مطالعات جدید
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ارائه میکند.
در این پژوهش مشخص شد که ضدمصرف حوزهای متمایز از پژوهش است کـه بـه
بررسی دلایل مخالج مصرف ،علاقه دارد .با اتکا بر نظریه دلایل ،این پـژوهش ضـد-
مصرف را بهعنوان یک دیدگاه اساسی معرفی میکنـد کـه پیرامـون محـور مفـاهیم
رفتاری و موضوعی فعالیت دارد که بهعنوان مرکز توجهی در نظر گرفته میشـود کـه
پژوهشگران را ترغیت میکند تا جنبههای دیگر زنجیره مصرف را مـوردبررسـی قـرار
دهند.
این بررسی با نگاهی به پیشینه ضدمصرف درک کاملی از این پدیده ارائه کرده است.
در این پژوهش گفته شده است که جهانیسازی و مصرفگرایی موجت ناخوشـنودی
میشود و آرمانزدایی از مردم به رفتار ضدمصرف منجر خواهد شد.
در این پژوهش به بررسی مفهوم ضدمصـرف بـهعنـوان نقطـه مقابـل مـادیگرایـی
پرداخته شده است و نتایج این مطالعه به شرح زیر است:
افرادی که تمایل زیاد به ارزشهای مادی دارند ،کنترل کمتـری بـر مصـرف دارنـد؛
درحالیکه افرادی با تمایل زیـاد بـه ارزشهـای ضدمصـرف ،کنتـرل بیشـتری روی
مصرف خود دارند .ارزشهای ضدمصرف بهطور معمول با دامنه وسیعتری از نگرانی-
ها مرتبط هستند؛ یعنی رفتار ضدمصرف یک فرد ممکن است به نگرانـی او در مـورد
محیطزیست و یا جامعه مربو شود .افراد با ارزشهـای مـادی بالـا تمایـل دارنـد در
منابع بیرونی به دنیال خوشبختی بگردند؛ درحالیکه افراد بـا ارزشهـای ضدمصـرف
تمایل به جستوجو در منبع درونی شادی دارند؛ درنتیجه رابطه مثبت بین ضدمصرف
و رفاه مصرفکننده وجود دارد.
هدف پژوهش ،بررسی نوعی از ضدمصرف به نام «اجتناب اخلاقی» بود که نتـایج آن
نشان داد دو شکل متمایز از این نوع ضدمصرف وجود دارد :یکـی مبتنـی بـر بهـره-
برداری از اکو سیستمها و دیگری بهرهبرداری از انسان .نگرانیهای مربو بـه بـوم-
شناسی و اثربخشی درکشده مصرفکننده مقدمات قابلتوجهی برای هر دو شکل از
این نوع ضدمصرف است؛ درحالیکه ایدئولوژی اخلاقی نیز به دلایل اجتماعی بر ضد-
مصرف تأثیر میگذارد .تعداد بیشتری از مصرفکنندگان به دلایل اجتماعی ایـن نـوع
مصرف را دارند تا دلایل زیستمحیطی.
در این مطالعه که بهصورت کمّی صورت گرفت ،مشخص شد ضدمصرف تأثیر مثبت
و معناداری بر رفاه مصرفکنندگان دارد.

 .3روششناسی

با توجه به اینکه پژوهش حاضر در بازار ایران صورت گرفت و بهدنبال شناسایی عوامل مؤثر بـر
رفتار ضدمصرف از منظر مصرفکنندگان کالاها و خدمات بود ،برای نیل بـه ایـن هـدف بـه تجربـه
زیسته آزمودنیها نیاز بود؛ بنابراین پژوهش با روش کیفی و با استفاده از رویکرد پدیدارشناسی انجام
شــد .بــهطــورکلــی دو رویکــرد اساســی در پدیدارشناســی عبــارتانــد از :پدیدارشناســی توصــیفی و
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پدیدارشناسی تفسیری ( .)Danaeefard and Kazemi, 2011; Emami et al., 2012در این مطالعه با
توجه به مصاحبههای عمیقی که با آزمودنیها صورت گرفت ،پدیدارشناسی توصـیفی ،یعنـی تبیـین
متکی بر مفاهیم استخراجشده از مصاحبهها مدنظر اسـت ،نـه تفسـیر آنهـا؛ بنـابراین ایـن نـوع از
پدیدارشناسی انتخاب شد .پدیدارشناسی عبارت است از :مطالعه یا شناخت پدیدار؛ چون هر چیزی که
ظاهر میشود ،پدیدار است ()Dartigues, 2017؛ بهعبارتدیگـر پدیدارشناسـی رویکـردی توصـیفی،
تفسیری و بازاندیشانه برای درک ذات و ماهیت تجربه زیسته افراد است که معمولا از زبان خودشـان
روایت میشـود .ایـن تجربـه مـیتوانـد هـر چیـزی باشـد ( .)Mansourian, 2015هـدف پـژوهش
پدیدارشناسی ،تشریح پدیدههای خاص یا نمود اشیا بهعنـوان تجربـه زیسـته اسـت ( Mohammad
 .)pour, 2018طبق گفته بروم ( ،)5488پدیدارشناسی توصـیفی بـهجـای ارائـه یـک پـیشفـر و
جستجو ،به دنبال شواهدی در اثبات آن و توصیج ساختار یک پدیده روانشناختی است تا بتـوان آن
پدیده را عمیقتر و با جامعیت بیشتر نسبت به سـایر روشهـا درک کـرد ( Khojastehmehr et al.,
.)2017در پژوهش پدیدارشناسی از راهبرد نمونهگیری هدفمند یا معیارمحور برای گزینش نمونهها و
واحدهای موردنظر (تجربههای زیسته) استفاده میشود .اسپیزال و کارپنتر ( ،)5443بیان میکنند این
راهبرد افراد را بر حست دانش خاص آنها در مورد پدیده تحت بررسی برای مشـارکت در پـژوهش
انتخاب میکند ()Mohammad pour, 2018؛ بنابراین روش نمونهگیری با توجه به روش پـژوهش از
نوع هدفمند و گلولهبرفی 8بود .در این روش نمونهگیری ،واحدهای نمونه نهتنهـا اطلاعـاتی در مـورد
خودشان ،بلکه در مورد واحدهای دیگر جامعه نیـز ارائـه مـیدهنـد ( )Strauss and Corbin, 2008و
ازآنجاکه هدف ،جمعآوری اطلاعات باکیفیت و قابلاتکا بود ،نمونـههـایی انتخـاب شـدند کـه دارای
تجربه بروز این رفتار باشند و بتوانند اطلاعات لازم را در این خصوص فراهم سازند و در ضمن تصویر
مطمئنی از پدیده موردمطالعه ارائه کنند .با استفاده از روش بالا و با درنظرداشتن معیار اشـباع نظـری
درمجموع با  58نفر مصاحبه انجام شد که در پژوهشهای کیفی در اصطلاح آنها را «دروازهبـان یـا
مطلعین» میخواننـد ( .)Mohammad pour, 2018داشـتن تجربـه رفتـار ضدمصـرف و تمایـل بـه
مشارکت از معیارهای اصلی ورود مشارکتکنندگان به مصاحبه بود.
در این پژوهش برای جمعآوری دادهها از روش مصاحبه عمیق استفاده شد .در این مطالعه ،بـا هـدف
جمعآوری اطلاعات کیفی و واقعی درمجموع با انجام  58مصاحبه بـا مصـرفکننـدگان دارای تجربـه
رفتار ضدمصرف در شهرهای تهران ،مشهد ،اصفهان و یزد اشباع نظری حاصل شد .گردآوری دادهها
از خردادماه  8731تا شهریورماه  8731به طول انجامید .سؤالهای پروتکل مصاحبه با توجه به سؤال
پژوهش تدوین و پس از اعمال اصلاحات مدنظر استادان و خبرگان حوزه موردمطالعه نهـایی شـد .در

1. Snowball Sampling.
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حین مصاحبه علاوه بر یادداشتبرداری ،سؤالهای کاوشی 8نیز با توجه به شرایط مصـاحبه و پاسـخ-
های مشارکتکنندگان 5مطرح شد.
روايی و پايايی پژوهش .برای تأمین روایـی و پایـایی در روش پـژوهش کیفـی از روش ارزیـابی
لینکلن و گوبا ( )8330استفاده شد که معادل روایی و پایایی در پژوهشهای کمّی است .بدین منظور
و بر پایه این روش ،چهار معیار قابلیت اعتبار ،7انتقالپـذیری ،0قابلیـت ثبـات 0و تأییدپـذیری 0بـرای
ارزیابی در در نظر گرفته شد (گوبا و لینکلن .)8330 ،3به همین منظور و برای دستیابی به معیارهـای
چهارگانه لینکلن و گوبا ،اقدامات زیر صورت پذیرفت:
قابلیت اعتبار .قابلیت اعتبار به تمرکز روی پژوهش و اطمینان از ایـن موضـوع کـه دادههـا و فراینـد
تحلیل بهخوبی در جستوجوی این موضوع هستند ،وابسته است (پولیـت و بکـک .)5440 ،1انتخـاب
بهترین روش برای جمعآوری دادهها و میزان و تعداد دادههـا در ایجـاد قابلیـت اعتبـار بسـیار مهـم
هستند؛ ازاینرو پژوهشگران با صرف زمان کافی ،تأیید فرایند پژوهش توسـط خبرگـان ایـن حـوزه،
استفاده از دو کدگذار برای کدگذاری چنـد نمونـه مصـاحبه بـهمنظـور کسـت اطمینـان از یکسـانی
دیدگاههای کدگذاران و استفاده از پرسشهای عینـی ،میـزان اعتبـار دادههـای پـژوهش را بـه حـد
قابلقبولی افزایش دادند .بهمنظور افزایش قابلیت اعتبار ،اقدامات زیر صورت گرفت:
 -8بــازبینی توســط مشــارکت کننــدگان :مؤلفــهها و مفــاهیم بهدســتآمده توســط برخــی از
مشارکتکنندگان در مصاحبه موردملاحظه و بازبینی قـرار گرفـت و نظرهـای نهـایی پـس از تأییـد
استادان راهنما و مشاور استخراج شدند؛
 -5بررسی توسط خبرگان :در این مرحله ،نظرهای خبرگان در حوزههای کیفی و بازاریـابی در مـورد
مفاهیم و مؤلفهها دریافت شد؛
 -7انتقالپذیری :این مورد به مقدار و درجهای اشاره دارد که یافتههای حاصـل از پـژوهش در یـک
محیط را بتوان به محیط و گروههای دیگر تسری داد (پولیـت و بکـک .)5440 ،ایـن مـورد تنهـا بـه
تصمیم خوانندگان بستگی دارد که آیا یافتهها میتوانند به زمینـههای دیگـر انتقـال یابنـد یـا خیـر
به منظور تسهیل و روشـنی در امـر قابلیـت انتقـال ،شـرح مشـخص و شـفاف از فرهنـگ و زمینـه
موردمطالعه ،انتخاب و ویژگیهای مشارکتکنندگان ،نحوه جمعآوری دادهها و فرایند تحلیل ،مهم و
بنیادین است ( .)Iman and Noshadi, 2011بـرای حصـول اطمینـان از انتقالپـذیری یافتـههای

1. Probe.
2. Informants.
3. Credibility.
4. Transferability.
5. Consistency.
6. Confirmability.
7. Guba & Lincoln.
8. Polit & Beck.
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پژوهشی با پنج خبره که در پژوهش مشارکت نداشتند ،در مورد یافتههای پژوهش مشـورت شـد .در
همه مراحل کار و بهمنظور ایجاد اطمینان ،جزئیات پژوهش و یادداشتبرداریها ثبت و ضبط شد.
تأيیدپذيری .برای اینکه یافتههای پژوهشی تأییدشدنی باشد ،باید کلیه جزئیات در تمـامی مراحـل
بهدقت ثبت و ضبط شود که این کار درمورد پژوهش حاضـر نیـز صـورت گرفـت .بـرای سـنجش
قابلیت اعتماد از دو روش شاخص ثبات و شاخص توافـق درونموضـوعی دو کدگـذار اسـتفاده شـد.
روش بازآزمایی برای ارزیابی ثبات کدگذاری پژوهشگر بهکار رفت .برای محاسـبه پایـایی بـازآزمون
(شاخص ثبات) از میان مصاحبههای انجامشده ،چند مصاحبه بهعنوان نمونـه ،انتخـاب و کدگـذاری
شدند؛ سپس کُدهای مشخصشده در دو فاصله زمانی برای هر یک از مصاحبههـا بـا هـم مقایسـه
شدند .در این پژوهش چهار مصاحبه انتخاب و با فاصله دو هفتـه پـس از کدگـذاری اولیـه ،مجـددا
کدگذاری شدند .درصد پایایی بازآزمون  13درصد بهدست آمد و بهدلیـل آنکـه از  04درصـد بالـاتر
است ،قابلیت اعتماد کدگذاری تأیید میشود و میتوان ادعا کرد که میزان پایـایی تحلیـل مصـاحبه
مناست است (.)Kvale, 1996
در تحلیل پدیدارشناسانه اطلاعات ،سعی بر این است که بیانات مهم و معنادار برجسـته شـوند تـا بـر
اساس آنها بتوان به چگـونگی آنچـه مشـارکتکنندگان از تجربـه پدیـده رسـیدهاند ،دسـت یافـت
( .)Iman, 2014در مطالعه حاضر برای تحلیل دادههای کیفی جمعآوریشده ،با توجه به متفاوت-
بودن گامهای عملیاتی اجرای رویکرد پدیدارشناسی ،بهدلیل شفافیت بیشتر روش ون مانن و انسـجام
آن ،از این روش استفاده شد .اجرای این روش شامل شش گـام  -8تعیـین ماهیـت تجربـه زیسـته،
 -5بررسی تجربه زیسته به آن شکل که زیسته شده -7 ،تحلیـل دادههـا بـا تأملـات پدیدارشناسـانه
هرمنوتیکی -0 ،نگارش پدیدارشناسی هرمنوتیک -0 ،حفـ روابـط مسـتمر و قدرتمنـد بـا پدیـده و
 -0حف تعادل در بافت با لحاظکردن همزمان عناصر کلـی و جزئـی اسـت (.)Mansourian, 2015
علاوه بر این روش ،تکنیک اصلی در تحلیل دادهها نیز کدگذاری بـود .بـر اسـاس مراحـل سـهگانـه
کدگذاری ،یعنی کدگذاری باز ،8محوری 5و گزینشی ،7دادهها بهطور مستمر بازبینی و پالایش شـدند و
بر اساس تشابهات و سنخیت دادهها ،در فرآیندی استقرایی ،مجموعهای از دادههای مشـابه پیرامـون
یک مفهوم گرد آمدند ( )Neuman, 2007و همچنین به تبیین مفاهیم ،مقولهها و مضامین پرداختـه
شد .پس از انجام هر مصاحبه و ثبت آن ،متن مصاحبه وارد نرمافزار تحلیل دادههای کیفـی Atlas.ti

شده و پس از تحلیل و کدگذاری ،مصاحبه بعدی آغاز میشد.

 .4تحلیل داده ها و يافتهها
1. Open Coding .
2. Axial Coding.
3. Selective Coding.
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توصیف متغیرهای جمعیت شناختی :ویژگیهای جمعیتشناختی به همراه زمان مصاحبه هر یـک
از آزمودنیها در جدول  ،5ذکر شده است.
جدول  .5ویژگیهای جمعیتشناختی
آزمودنی

جنسیت

سن

تحصیلات

شغل

زمان مصاحبه (دقیقه)

P1

زن
زن
مرد
زن
زن
مرد
مرد
زن
مرد
مرد
مرد
مرد
مرد
زن
مرد
مرد
زن
مرد
مرد
مرد
مرد

70
08
73
77
77
73
70
03
03
03
73
01
73
50
70
00
75
73
70
78
03

کارشناسی ارشد
کارشناسی ارشد
کارشناسی ارشد
کارشناسی ارشد
کارشناسی ارشد
دکتری
کارشناسی ارشد
کارشناسی ارشد
دکتری
کارشناسی ارشد
دکتری
کارشناسی ارشد
کارشناسی ارشد
کارشناسی ارشد
دکتری
کارشناسی ارشد
کارشناسی ارشد
دکتری
دکتری
کارشناسی ارشد
دکتری

کارمند
کارمند
کارمند
دبیر
کارمند
استاد دانشگاه
آزاد
دبیر
استاد دانشگاه
کارمند
کارمند
آزاد
کارمند
دانشجو
کارمند
کارمند
کارمند
کارمند
کارمند
کارمند
پزشک

50
75
78
74
50
05
51
74
04
58
73
57
50
70
50
50
50
50
50
50
71

P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
P11
P12
P13
P14
P15
P16
P17
P18
P19
P20
P21

تحلیلها :در کدگذاری باز ،دادهها به بخشهای معنایی مجزا تقسیم و پس از آن بر اساس نزدیکی
یا مشابهت تحت لوای مفهومهای انتزاعیتر به نام «مقوله» ،گروهبندی میشـود (میرزایـی.)5480 ،
طی این مرحله و با توجه به تحلیلهای صورتگرفته درمجموع تعداد  730کُد بهدست آمـد .مراحـل
کدگذاری توسط پژوهشگران صورت گرفت .کدگذاری باز پس از انجام مصـاحبههـا در سـه مرحلـه
انجام شد و طی این مراحل مفاهیم و مقولهها و ویژگیها و دامنه هر یک از مقولهها شناسایی شدند
(عزیزی و همکاران .)5483 ،در کدگذاری باز ،انبوه مقولههایی شکل میگیرند که لازم است پالـایش
شده و از یکدیگر منفک شوند .در مرحله بعـدی از کدگـذاری کـه «کدگـذاری محـوری» نـام دارد،
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واحدهای کوچک در مقولههای بزرگتر گرد هم میآیند و در این گردهمایی ،مقولـههـایی انتخـاب
میشوند که تصور میشود به نتایج ثمربخشتری منجر خواهد شـد .کدگـذاری محـوری ،فراینـدی
است که طی آن خردهمقولهها به مقولههای اصلی مرتبط میشـوند (میرزایـی .)5480 ،در گـام آخـر
کدگذاری که کدگذاری گزینشی نام دارد ،یک مقوله کانونی انتخاب میشود و آنگاه بهصورت نظام-
مند با مقولهها و خردهمقولههای آغازین پیوند میخورد یا مرتبط میشود تا روابط موجود بین آنها را
تأیید و معتبر کند (میرزایی .)5480 ،با توجه به نتایج کدگذاری و تحلیلهای صورتگرفته درنهایـت
یافتههای پژوهش عبارت بودند از :ذهنیت مصرفکننده؛ فرهنگ مصرفکننـده؛ خودآگـاهی ،عـدم-
مصرف بهصورت تعمدی ،آمیخته بازاریابی ،مالیات بر ارزشافزوده و رضایتمندی.
جدول  :7مقولهها و مضمونهای مربو به طبقات کالا
نمونهای از گزاره

مفاهیم

مقولهها

ذهنیت
مصرفکننده

انتظارات
مصرفکننده ()80
تصویر ذهنی ()84

درصورتیکه کالای خریداریشده مطابق بـا انتظـارات
شخصی نبوده باشد و یا به هر عنـوان وجـود عیـتو-
نقص و نداشتن کیفیـت مطلـوب و یـا اینکـه کالـای
موردنظر نتواند نیاز شخصی را برآورده کند (.)p14

فرهنگ
مصرفکننده

سبک زندگی
مصرفکننده ()83
فرهنگ ()58

بله ،سبک زندگی شهرنشـینی و بـیتحرکـی موجـت
میشـود کـه گـهگـداری از مصـرف برخـی از کالاهـا
اجتناب کنم (.)p2
ابعادی از سبک زندگی کـه بیشـتر متـأثر از باورهـای
فردی است رفتارهای ضدمصـرفی را تقویـت کـرده و
آن بخش که متـأثر از هنجارهـای حـاکم بـر محـیط
است ،بسته به هر محیطی ،رفتار ضدمصرف را تقویت
و یا تضعیج کرده است (.)p16

خودآگاهی

آگاهی مصرفکننده
()85
حساسیت
مصرفکننده ()3

بهطورکلـی دادن آگـاهی و افـزایش سـطح اطلاعـات
مردم جامعه نسبت به مضرات مصرفگرایی؛ از جملـه
شرایط محیطی کاهش سطح پوشـش درختـی در اثـر
قطع و برداشت بیرویه درختان در منـاطق جنگلـی و
ایجاد سیل و فرسایش زمین است؛
از جمله شرایط اقتصادی میتـوان بـه ایجـاد تخفیـج
مالیاتی یا تخفیج خرید برای خرید کالاهای بـادوامتـر
یا خرید عمده با بازیافت کمتر اشاره کرد (.)p1

شناسهها
p1, p2,
p3, p4,
p5, p6,
p7, p8,
p9, p10,
p11,
p14,
p16,
p17, p18
p1, p2,
p3, p4,
p5, p6,
p7, p8,
p9, p10,
p11,
p12,
p13,
p14,
p15,
p16,
p17,
p18,
p19,
p20, p21

p1, p2,
p4, p5,
p6, p9,
p11,
p12,
p13,
p19, p21
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یکی از شرایط محیطی میتواند آگاهیبخشـی باشـد؛
یعنی اینکه محـیط افـراد را هوشـیار ،حسـاس و آگـاه
میکند و این حساسیتها به رفتار ضدمصـرف منجـر
میشـود .بـرای مثـال ،کمپـینهـایی کـه در فضـای
مجازی تشکیل میشود میتوانـد مصـرفکننـدگان را
هوشیار کند و به آنها آگاهی دهد و نقش مـؤثری در
ایجاد رفتار ضدمصـرف دارد .علـاوه بـر ایـن فرهنـگ
عموم جامعه نیز نقش مؤثری دارد (.)p12

عدممصرف
بهصورت
تعمدی

عدممصرف عمدی
()58
عدمدسترسی ()81
تحریمکردن ()88
کاهش خرید ()1
بایکوتکردن ()84
ترویج کالای داخلی
()1

آمیخته
بازاریابی

قیمت ()80
توزیع ()88
بستهبندی ()83

ممنوعیت ورود کالـا در برخـی مواقـع سـبت افـزایش
دقت در استفاده و یا نگهداری بهتر و طولانیتر وسایل
شده و البته در کنار این مزیت ،تحریم باعث منع ورود
برخی کالاهای باکیفیت مـیشـود کـه از مضـرات آن
استفاده از انواع بیکیفیت محصـول موجـود در کشـور
اسـت کـه مصــرفگرایـی و عــدمموفقیـت در تــرویج
رفتارضد مصرف را به دنبال دارد (.)p7
تحریمهـا یـک عامـل سیاسـی محسـوب مـیشـود.
ممنوعیت درونی نتیجه تصمیم رفتار ضدمصرف است؛
یعنی اگر تصمیم به رفتار ضدمصرف در خصوص یک
کالا گرفتـه باشـیم ،بـدین معنـی اسـت کـه خودمـان
تصمیم گرفتیم مصرف این کالا را ممنـوع کنـیم؛ امـا
ممنوعیت بیرونی تعریج روشـنی نـدارد .و مـی تـوان
گفت بدین مفهوم است کـه محـدودیت هـایی بـرای
مصرف کالـا در نظـر گرفـت .یـا اینکـه آن کالـا را از
دسترس خارج کنیـد و عـدمدسترسـی موجـت عـدم-
مصرف میشود (.)p12
گاهی اوقات قیمت کالا با کیفیت آن منطبق نیسـت و
نسبت این دو باهم رابطـه عکـس دارد .ایـن مـورد از
جمله مواردی است که موجت بروز رفتار ضدمصـرفی
میشود (.)p21
فر کنید کالایی کیفیت خوبی هم دارد ،عدمتناست قیمت،
عدمتناست سیستم توزیع ،یک محصولی که لـوکس اسـت و
مشتری لوکس دارد اگر در سوپری بفروشـید ،ممکـن اسـت
مشتری خود را کلا از دست بدهد .مشتری میگوید ایـن کـه
همه جا گیر میآید کلا نخر؛ یعنی رفتاری انجام دهند که یـا
خود فرد خریداری نکند یا به دیگران هم توصیه کنـد کـه از
خرید منصرف شود؛ بنابراین این ویژگیها در کالا یا خـدمات
برمیگردد به 4p؛ حالا به خود کالا برمیگردد ،به بستهبنـدی،
فرایند تولید ،مواد اولیه ،برندی که برایش در نظر گرفتـهانـد.

p1, p8,
p10,
p12,
p14,
p15,
p16, p17

p1, p2,
p3, p7,
p8, p9,
910,
p14,
p15,
p17,
p18,
p19, p20
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حالا در بحث برند موضوع رنگ و طرح و چیزهای دیگر هـم
میتواند مؤثر باشد (.)p3
رضایت-
مندی

مالیات بر
ارزشافزوده

وفاداری مشتری
()08
ماندگاری مشتری
()80
رضایت مشتری ()83
اعمال مالیات بر
مصرف ()1
مالیات ()85
نرخ یکسان مالیات
()3
مالیات بر ارزش
افزوده ()80
مالیات مضاعج ()87
اعمال مالیات بر
مصرف ()3
مالیات ()84
نرخ متفاوت مالیاتی
()1

اگر چنانچه استفاده از کالا یا خدماتی موجت خرسندی
و رضایت و برآوردهشدن انتظارات من از کالای مورد-
نظر نشود از خرید دوباره کالا خـودداری خـواهم کـرد
(.)p14

مالیات بر ارزشافزوده باعث افزایش قیمت و درنتیجه
تمایل به کاهش مصرف میشـود؛ البتـه در خصـوص
کالــای لــوکس و غیــرضــروری ،عوامــل سیاســی و
اجتمــاعی و شــرایط اقتصــادی نیــز باعــث رفتــار
ضدمصرف میشود (.)p10

p1, p2,
p8, p10,
p14,
p20, p21

p1, p4,
p6, p10,
p11,
p12, p16

ذهنیت مصرفکننده .باورها یا عقاید مصرفکننده در رابطه با محصول یا خدمات ارائهشـده اسـت.

اجتناب از نام تجاری ناشـی از ذهنیـت مصـرفکننده از اینکـه انتظـاراتش بـرآورده نشـده اسـت و
شناختهنبـودن ،ناکـافیبـودن ارزش و یـا ناسـازگاری ایـدئولوژیک اسـت .نقـش محـوری ذهنیـت
مصرفکننده در شیوههای ضدمصرف بیشتر در مطالعات آیر و مانسی ( ،)5443آمده اسـت ( Lee et
 .)al., 2009فرهنگ مصرفکننده :ایده فرهنگ مصرفکننده دارای کیفیتی گسترده و جامع اسـت.
این بدان معنا است که در دنیای مدرن ،هویتهای اصلی در رابطه با مصرف ،تعریج و جهتگیـری
میشوند .آرنولد و تامپسون ،)5440( 8فرهنگ مصرفکننده را بهعنوان یک طبقهبنـدی اجتمـاعی در
نظر می گیرند که در آن روابط میان فرهنگ زندگی و منابع اجتماعی و نیز روابـط میـان شـیوههـای
هدفمند زندگی و منابع نمادین و مادی ،از طریق بازارها واسطه میشـوند .نظریـه پـردازانک فرهنـگ
مصرفکننده بر چندین ویژگی تعیینکننده و مرتبط با فرهنگ مصرفکننده تأکید کردهانـد .نخسـت
آنکه فرهنگ مصرفکننده درباره مصرف است .بـا توجـه بـه یافتـههـای اکسـلاتر ،)8333( 5فرهنـگ
مصرفکننده« ،فرهنگ مصرف» است .افـرادی کـه فرهنـگ مصـرفکننده را در نظـر مـیگیرنـد،
مصرفشان را در نوع خود مهم و باارزش در نظر می گیرند .آنها تلاش میکنند تا بـه زنـدگی خـود
1. Arnould & Thompson.
2. Slater.
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معنا دهند و احساس مشترکی را در محیطزیست خود ایجاد کنند .دوم اینکه فرهنـگ مصـرف فقـط
درباره مصرف محصولات ملموس نیست؛ بلکه شامل هر چیزی است که میتواند موردمصـرف قـرار
گیرد و شامل خدمات ،تصاویر ذهنی ،سـبکهـای زنـدگی و نمادهـا اسـت .در متـون علمـی ،ایـن
دستهبندیهای مختلجک مصرف معمولا با عنوان «کالاها» شناخته میشوند .سـوم اینکـه ایـن کالاهـا
توسط بازار تولید میشوند و مصرف آنها از طریق بازارها صورت میگیرد و چهـارم اینکـه فرهنـگ
مصرفکننده با اصول مدرنیته ،انتخاب و روابط بازار ،ارتبا بسیار نزدیکی دارد .تمام این ویژگـیهـا
تأکیــد مـیکننــد کــه فرهنــگ مصــرفکننده بــرای بازاریــابی از اهمیــت ویــژهای برخــوردار اســت
(.)Steenkamp, 2019

خودآگاهی .خودآگاهی به عادت ،تمایل یا تمایل به تمرکـز روی خـود اشـاره دارد .ایـن مفهـوم از
نظریه خودآگاهی باس ،)8314( 8مشتق شده است که براساس آن ،توجه یک سوژه را میتـوان بـه-
عنوان یک دوگانگی یا به سمت محیط (بیرونی) و یا به سمت خود آن (درونی) سوق داد و بروی آن
متمرکز شد .خودآگاهی بهعنوان دیدگاه شخص نسبت به خود بهعنوان یک موضـوع اجتمـاعی ،بـا
آگاهی داشتن از دیدگاههای دیگران درباره شخص تعریج مـیشـود ( ;Fenigstein et al., 1975
 .)Mead, 1934باس ( ،)8314خود را در دو مؤلفه طبقهبندی کرد :خود شخصی و خود عمومی.
عدممصرف بهصورت تعمدی :عدممصرف 5یک پدیده گسترده است که به سه دسته تقسیم میشود:
 .8عدممصرف عمدی 7که ناشی از تصمیم به مصرفنکردن یک چیز است؛  .5عدممصـرف اتفـاقی0
که ناشی از انتخاب یک جایگزین مناست است (برای مثال ،زمانی که فرد یک نام تجاری را بیش از
دیگر نامها انتخاب کند ،عدممصـرف مـارکهـای نسـنجیده رخ مـیدهـد)؛  .7عـدممصـرف فاقـد
صلاحیت ،0زمانی است که یک مصرفکننده نتواند یک محصول خاص را مصرف کند (بـرای مثـال،
وقتی که یک فرد زیر سن قانونی برای محصولات خاص /خدمات واجد شرایط نباشد) (Cherrier et
.)al., 2010

آمیخته بازاريابی .6آمیخته بازاریابی عبارت است از :مجموعهای از ابزارهای قابلکنتـرل بازاریـابی
که شرکت با ترکیت آنها میتواند پاسخگوی بازار موردهدف خود باشد و شامل همه فعالیـتهـایی
است که شرکت میتواند انجام دهد تا بر میزان تقاضا برای محصولات خود اثرگـذار باشـد (کـاتلر و
آرمسترانگ .)5448 ،آمیخته بازاریابی شامل قیمت ،مکان ،محصول و ترفیع است.
رضايتمندی .الیورمعتقد است که رضایت یا نارضایتی مشتری از تفاوت بین انتظـارات مشـتری و
کیفیتی که دریافت کرده است ،حاصل میشـود ( سـقایی و کاووسـی .)،5440 ،در تعریـج دیگـری
رضایتمندی عبارت است از :احساسات خوشایند یا ناخوشایند شخص که از مقایسه عملکـرد ذهنـی
1. Buss.
2. Non-Consumption.
3. Intentional non-Consumption.
4. Incidental non-Consumption.
5. Ineligible non-Consumption.
6. Marketing Mix.
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وی در قیاس با انتظارات او ناشی میشود .رضایت مشتری میتواند نتیجه یک نیت رفتـاری ،ماننـد
خرید مجدد و تبلیغات شفاهی در ارتباطات باشد (.)Jalil et. al, 2016
مالیات بر ارزش افزوده .1مالیات بر ارزش افزوده نخستین بار در سال  8381توسط فون زیمـنس
بهمنظور فائقآمدن بر مسائل مالی بعد از جنگ طرحریزی و به دولت آلمان معرفـی شـد؛ سـپس در
سال  8358توسط آدامز بهمنظور اسـتفاده در آمریکـا مطـرح شـد؛ امـا منـافع گسـترده مالیـات بـر
ارزشافزوده در اواخر دهه  8304مشخص شد و کشورهای مختلفی به آن روی آوردنـد .مالیـات بـر
ارزشافزوده ،همانگونه که از نام آن مشخص است ،مالیاتی است که بـر ارزش افـزوده ایجـادشـده
توسط تولیدکنندگان در هر یک از مراحل تولید وضع میشود ( .)Taiebnia, 2004در تعریج دیگـری
مالیات بر ارزش افزوده ،نوعی مالیات بر گردش کالا و خدمات است که در هر یک از مراحل زنجیـره
تولید و توزیع اعمال میشود (.)Lyons, 2000
 .5نتیجهگیری و پشنهادها

ازآنجاکه پژوهش بهدنبال پاسخ به سوال اصلی پژوهش مبنی بر شناسایی عوامل کلیدی مؤثر بر
رفتار ضدمصرف در میان مصرفکنندگان ایرانی بود ،سعی شد سؤالهای مصاحبه با توجه به مبانی
نظری موضوع و همچنین نتایج مطالعات قبلی تهیه و تدوین شود تا اعتبار نتایج افزایش یابد .در این
راستا پس از جستوجو و تعیین اهداف ،دلایل بروز رفتار ضدمصرف در میان مصرفکنندگانی که
نمونهآماری پژوهش را تشکیل میدادند ،بررسی شد .در گام بعدی ،با تحلیلهای دقیق و مداوم
دادههای کیفی جمعآوریشده از مشارکتکنندگان پژوهش و کدگذاری و مقولهبندی آنها ،عوامل
مهم و کلیدی که در بروز این رفتار مؤثر بودند ،یکبهیک شناسایی شد .در یک دستهبندی کلی
میتوان گفت که این عوامل یا به عملکرد برند یا به عوامل شخصی و یا به شرایط جامعه بر
میگردند .مهمترین عامل در عوامل شخصی را میتوان «تجربه مصرفکننده از محصول یا
خدمت» دانست .با توجه به اینکه دانش و آگاهی افراد در حال افزایش است ،حساسیت آنها نسبت
به محیطزیست و استفاده از محصولات سبز افزایش یافته و این امر باعث شده است که افراد در
قبال محصولات مغایر با این عقاید ،رفتار ضدمصرف از خود نشان دهند .مقایسه نتایج این پژوهش با
مطالعههای قبلی نشان میدهد که بیشتر نتایج بهدست آمده با مطالعههای گذشته همپوشانی دارد و
برخی دیگر از متغیرها با توجه به شرایط کشور و بازار ایران مختص بازار ایران بوده و از این منظر
جدید هستند .ذهنیت مصرفکننده با مطالعه ادو و پچپیرو ( )5488همپوشانی دارد .عدممصرف به-
صورت تعمدی با مطالعات وال (( )8334اجتناب عمدی از مصرف) و مطالعه شریر و همکاران
(( )5484عدممصرف عمدی برای پایداری) همپوشانی دارد .فرهنگ مصرفکننده نیز در مطالعات
شریر و همکاران ( ،)5488فیسک ( ،)8330شاو و نیوهولم ( ،)5445ویک ( ،)5440آزجکن و فیشبین
1. Value Added Tax.
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( )8314و آزجکن ( ،)8310شناسایی شد .سبک زندگی که از زیرمجموعههای فرهنگ مصرفکننده
است ،در مطالعه اندرسون و همکاران ( ،)5481هونکه ( )5440و بالانتین و کریری ( ،)5484شناسایی
شد .آمیخته بازاریابی که از دیگر عوامل مهم بروز رفتار ضدمصرف است ،در پژوهش ازانه و بالانتین
( ،)5484شناسایی شد .رضایتمندی و تأثیر آن بر اجتناب از برند نیز در مطالعه لی و همکاران
( )5441و آیر و مانسی ( ،)5441کشج شد .این متغیر همچنین در مطالعات بک و شریر (،)5484
چوی ( )5488و رایاپورا ( ،)5480شناسایی شد.
مالیات بر ارزشافزوده از متغیرهای مهمی بود که در ایـن پـژوهش شناسـایی شـد و در بیشـتر
مصاحبهها به تأثیر آن بر بروز رفتار ضدمصرف اشاره شده است .با توجه به اینکـه نظـام مالیـات بـر
ارزشافزوده می تواند با معافکردن پارهای از کالاها و خدمات ضروری و مواد غذایی از فشار مالیاتی
بر اقشار آسیتپذیر جامعه بکاهد و با اخذ مالیات از کالاها و خدمات لـوکس و غیـرضـروری ،توزیـع
درآمد در جامعه را بهبود بخشد و از این راه میتواند به اصلاح الگـوی مصـرف جامعـه کمـک کنـد؛
بنابراین میتوان گفت که نتیجه پژوهش با این هدف مالیات بر ارزشافزوده هـمخـوانی دارد .نتـایج
مطالعه حاضر همچنین با نتایج مطالعههای چاتزیـداکیس و لـی ( ،)5487لـی و همکـاران ( )5443و
هنیگز و سیگبرث ( ،)5480همراستا است .پژوهش حاضر از این نظر میتواند برای خوانندگان مفید
باشد که نخستین مطالعه در زمینه رفتار ضدمصرف در ایران است که با کمـک مشـارکتکننـدگانی
انجام شده است که دارای تجربه این رفتار بودهاند و عل اوه بـر تعیـین عوامـل مـؤثر بـر بـروز رفتـار
ضدمصرف ،جوانت مرتبط با آن نیز شناسایی شده است .این نتایج مـیتوانـد بـرای صـاحبان برنـد،
بازاریابان و تصمیمگیرندگان و سیاستگذاران مفید واقع شود و در صورت بروز این رفتار و رفتارهای
مشابه بتوانند دست به اقدامات اصلاحی برای حل مشکلات پیشآمده مرتبط با آن بزنند .درنظرگرفتن
عوامل تعیینشده در زمان ارزیابی عملکرد و دریافت پیشنهادها و انتقادهای مشتریان میتواند باعـث
افزایش رضایتمندی مشتریان و مصرفکنندگان و درنتیجه کاهش و ازبینرفـتن رفتـار ضدمصـرف
شود .درضمن عوامل مؤثر شناساییشده میتواند از این نظر برای صاحبان برنـد یـا بازاریابـان مفیـد
باشد که در صورت نارضایتی مشتریان یا رخداد مشابه که ممکن است موجت مختلشـدن فعالیـت-
های شرکت شود ،میتوانند به سراغ رفع این عوامل بروند و پس از تعیین عامل مربوطـه ،راحـتتـر
رضایت آنان را فراهم کنند .اهمیت این عوامل با توجه به محیط رقابتی امروزه و گسترش رسانههای
اجتماعی در میان مردم که باعث شده است مشتریان به سرعت نظرهای خود ،بهویژه نظرات منفـی
خود را گسترش دهند (تبلیغات دهانبهدهان الکترونیکی) و موجت پیامدهای جبـرانناپـذیری بـرای
صاحبان برند شود ،نمود پیدا میکند؛ بنابراین لازم است آنها در تدوین برنامه بازاریابی یا سیاسـت-
گذاریهای خود ،بروز مشکلات مربو به عدمفروش مناست و یا عدماجرای استراتژیهای تـدوین-
شده این عوامل را لحاظ کنند تا در پیشبرد اهداف و پیشگیری از بروز مشکلات در مسیر دستیابی به
اهداف کمک شایانی به صاحبان برند یا بازاریابان کند.
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از یافتههای پژوهش حاضر میتوان بهطور دقیق برای پاسخ به سؤال پژوهش مبنی بر اینکه چه
عواملی باعث بروز رفتار ضدمصرف در میان مصرفکنندگان میشود ،استفاده کرد .نتایج این مطالعه
نشان میدهد که اهداف مصرفکنندگان از رفتار ضدمصرف چیست و چـه عـواملی باعـث بـروز آن
مــیشــود .نتــایج ایــن مطالعــه مــیتوانــد بــه صــاحبان برنــد ،مــدیران ،بازاریابــان ،فروشــندگان و
تصمیمگیرندگان کمک شایانی در شناسایی ،اولویتبندی و رفع عوامل تأثیرگذار بر رفتار ضدمصرف
کند .در این راستا این افراد باید بهصورت دورهای عملکرد شرکت و نیروهای خود را ارزیابی و تحلیل
کنند .ازآنجاکه رفتار ضدمصرف از سوی مصرفکنندگان باعث بهوجودآمـدن تقاضـای منفـی بـرای
کالاها یا خدمات میشود ،بازاریابان باید به دنبال اجرای بازاریابی تبدیلی برای معکوسکردن این نوع
تقاضا و برگرداندن مصرفکنندگان به مصرف کالاها یا خـدمات مـوردنظـر باشـند .در حـال حاضـر
افزایش تعداد برندها در صنایع مختلج و افزایش رقابت در امر کست سـهم بـازار و بـیتـوجهی بـه
پیشنهادها و انتقادهای مصرف کنندگان میتواند باعث اختلال در فعالیتهای بازاریابی شرکت شـود؛
بنابراین ضرورت دارد عوامل شناساییشده در این مطالعـه در جهـت افـزایش سـهم بـازار و کسـت
رضایتمندی مشتریان و درنتیجه افزایش وفاداری آنها از سوی صاحبان برند رعایت شود .صاحبان
برند باید عواملی که موجت ایجاد ذهنیت و تصویر ذهنی مطلوب در میان مصـرفکننـدگان و بـازار
میشود را بهصورت دقیق ردیابی کنند تـا بتواننـد از بـروز ایـن رفتـار جلـوگیری نماینـد .در زمـان
بخـشبنـدی ،هـدفگیـری و جایگـاهیـابی نیــز بایـد فرهنـگ حـاکم بـر بـازار هـدف و همچنــین
مصرفکنندگان را در تدوین راهبردها و برنامههای خود در نظر داشته باشند .با توجه به اینکه از نظر
مشارکتکنندگان این مطالعه ،آنها در زمان خرید و تصمیم به خرید ،متکی به دریافـت اطلاعـات از
منابع درونی هستند ،بنابراین باید یکی از راهبردهای صاحبان برند میتواند ،ارائه و افزایش آگاهی از
کالا یا خدمت و همچنین منافع یا ارزشی که در ازای خرید به مصرفکنندگان میرسد ،باشـد .انجـام
پژوهش حاضر اهمیت آموزش نیروی فروش را به لحاظ اینکه با مشتریان در ارتبا هستند ،بهعنوان
یکی از عوامل مرتبط با این رفتار ،نمایان میسازد .افزایش آگاهی مـردم از تـأثیرات محصـولات بـر
محیطزیست و نحوه تولید و همچنین شرایط کارگران در کارخانـههـا موجـت شـده اسـت کـه ایـن
محصولات از سوی مشتریان پذیرفته نشود .درنهایت سیاستهای نظـاممنـد 8از جنبـههای مختلـج،
پیشینه پژوهشی را دربـرمـیگیرنـد کـه از محـدودیتهای قـانونی بـرای تبلیغـات ،اعمـال مالیـات
محیطزیستی بر کالاهای مصرفکننده و تنظیم تولید بـر اسـاس درخواسـتهای اساسـیتر حمایـت
میکنند تا به سازماندهی مجدد شیوههای کار ،انطباق الزامات بازار با هدفهای اجتماعی و مقابله بـا
بیعدالتی اقتصادی و آسیتهای اجتماعی دست یابد با توجه به تأثیر مالیات بر ارزشافزوده بر بـروز
رفتار ضدمصرف از سوی مشارکتکنندگان« ،سازمان امور مالیاتی» میتواند با اعمال نـرخ متفـاوت
برای کالاها و خدمات مشمول قانون مالیات بر ارزشافزوده به اهداف مدنظر خود دست یابد.
1. Systemic Politics.
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پژوهشهای کیفی به ساخت الگوهـای نظـری بـرای تبیـین پدیـدهها میپردازنـد و جنبـههای
کاربردی یا عملی کمتـر در اینگونـه پـژوهشهـا مـدنظر قـرار میگیـرد ( .)Mirzaei, 2015ایـن
پژوهشها برای برشماری نتایج علمی و کاربردی بـا پـژوهشهـای کـاربردی همـراه میشـوند؛ بـا
اینحال این پژوهش پیامدهای علمی و کاربردی نیـز بـرای بازاریابـان و صـاحبان برنـد و همچـین
سیاستگذاران به همراه دارد .با توجه به اینکه پژوهش حاضر با استفاده از روش پـژوهش کیفـی بـا
رویکرد پدیدارشناسی صورت گرفته است ،پژوهشگران میتوانند علاوه بر انجام روش کمّی یا تجربی
در خصوص متغیرهای استخراجی ،مطالعه را با استفاده از سایر روشهای کیفی نیـز انجـام دهنـد .از
دیدگاه نظری ،این پژوهش با بهکارگیری جدیدترین نظریههای موجود در حوزه بازاریـابی و مقایسـه
مبانی نظری موجود در زمینه رفتار ضدمصرف ارائه شده است؛ همچنین در این پـژوهش بـا بررسـی
نوشتههای پراکنده در زمینه موضوع موردمطالعه ،متغیرهای مهم و تأثیرگذار در بـروز ایـن رفتـار در
جامعه آماری شناسایی شده و تأثیر آن تحلیل شده است .در این زمینه ،پژوهش حاضـر بـه بدنـه در
حال رشد علم بازاریابی و مبانی نظری ضدمصرف میافزاید .این پژوهش از نظر هـدف ،اکتشـافی و
بنیادین است .اینگونه پژوهشها برای برشماری نتایج علمی و کاربردی با پـژوهشهـای کـاربردی
همراه میشوند؛ بااینحال این پژوهش پیامدهای علمی و کاربردی نیز برای بازاریابان به همراه دارد.
در این پژوهش با بررسی جامع نوشتههای پراکنده و سازماندهی آنها ،عوامل مـؤثر بـر بـروز رفتـار
ضدمصرف از دید مصرفکنندگان مشـخص شـد .بـرای پژوهشهـای آتـی نیـز پیشـنهاد میشـود
چگونگی اندازهگیری این مفهوم از دیدگاه مدیران و فروشـندگان فروشـگاه بررسـی شـود؛ بنـابراین
توصیه میشود در پژوهشهای بعدی یک مقیاس اندازهگیری برای این مفهوم ایجاد شود تـا بتـوان
ارتبا این مفهوم با پیشایندها و پیامدهای آن را سنجید .درباره محدودیتهای پژوهش ،با توجه بـه
اینکه مفهوم رفتار ضدمصرف هنوز بهخوبی تبیین نشده است ،تحلیل و بررسـی علمـی نیـز در ایـن
زمینه صورت نگرفته است؛ بنابراین بزرگترین محدودیت پژوهش حاضر نبود پیشینه علمی در ایـن
حوزه است که مفهومسازی و تحلیل در ایـن حـوزه را مشـکل میسـازد .از دیگـر محـدودیتهـای
پژوهش میتوان به امکان تفاسیر مختلج از پدیده موردمطالعه اشاره کرد و قاعـدتا تفسـیر صـورت-
گرفته در این پژوهش ،تنها یکی از تفاسیر ممکن و پذیرفتنی در این خصوص است .یکـی دیگـر از
محدودیتهای پژوهش رفتار سیاسی مشارکتکنندگان بود که موجت شد در برخی موارد برای بیـان
تجربههای خود ملاحظاتی داشته باشند .از دیگر محدودیتها میتوان به محدودیت مصـاحبه اشـاره
نمود.
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