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Abstract:
Although consumption represents individuals’ social and economic status, a large number
of consumers do prefer, for different reasons, to consume as little as possible. This paper
aims at answering this essential question: What are the factors affecting anti-consumption
behavior among consumers and its possible consequences? In order to answer a relevant
research question, a Grounded Theory research has been conducted with a qualitative
methodology and as for data analysis, we have resorted to the Atlas.ti software. The
sampling method has been of a snow-ball type whereby we reached the saturation with a
total of 20 interviews with professors and experts in the areas of marketing, management,
sociology, economics, psychology, and law. Findings indicate that brand mistakes are a
major factor affecting the anti-consumption behavior among the consumers. We have
also determined the factors leading, whether directly or indirectly, to the emergence of
such behavior among them we may refer to values and norms, improper advertisements,
negative imaging, economic conditions, product unacceptability, gossiping, deliberate
anti-consumption, un-prestigious consumption, consumers’ pessimism, fidelity to one’s
beliefs, etc. The paper has been ended in the recommendations of some solutions on how
to change anti-consumption behavior to be followed by brand owners.
Key words: Anti-Consumption Behavior, Marketing, Grounded Theory, Consumer Behavior
and Iran’s Market.
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چکیذٌ

اگط چه مهطف یک نمبز وضقیت ارتمبفی و اقتهبزی فطز اؾت ،امب تقساز ظیبزی اظ مهطفکنندسگب ثده زلیدخ مرت دی
تطریح میزهنس مهطف کمتطی زاقته ثبقنس .هسف اظ این مقبله پبؾد ثه این پطؾف اؾبؾی اؾت که فوامخ مؤحط ثط ضفتبض
ضسمهطف و پیبمسهبی آ زض میب مهطفکننسگب کسامنس .ثطای پبؾد ثه این ؾوال اظ ضوـ پػوهف نؾطیه زازهثنیبز و ثب
ضویکطز کی ی اؾت بزه قسه اؾت .ثطای تح یخ زازههب اظ نطم افعاض اع ؽ اؾت بزه قدسه اؾدت .ضوـ نموندهگیدطی ،اظ ندوؿ
گ وله ثطفی که زض مزموؿ ثب انزبم  20مهبحجه ثب اؾبتیس و ذجطگب حوظههبی ثبظاضیبثی ،مسیطیت ،ربمقدهقنبؾدی ،اقتهدبز،
ضوانكنبؾی و حقوق ثه اقجبؿ ضؾیسیم .نتبیذ و یبفتههبی پػوهف نكب مدیزهدس کده اقدتجبهبر ثطندس مقولده محدوضی و
تأحیطگصاض ثط ضفتبض ضسمهطف زض ثین مهطفکننسگب اؾت .و زض ضمن فوام ی که ثه نوضر مؿتقیم و غیطمؿتقیم مورت
ثطوظ این ضفتبض می قوز ضا مكرم نموزهایم .ثطذی اظ مهدمتدطین آ فوامدخ فجبضتندس اظر اضظـهدب و هنزبضهدب ،تج یتدبر
نبزضؾت ،تهویط شهنی من ی ،قطایظ اقتهبزی ،فسم پصیطـ محهول ،قبیقهؾدبظی ،فدسم مهدطف ثده ندوضر تقمدسی،
مهطف حیخیتی ،ثسگمبنی مهطف کننسه ،پبیجنسی ثه ثبوضهب و ....زض پبیب ضاهجطزهبیی نیع زض ذهول تتییط ضفتبض ضسمهطف
نیع ثطای نبحجب ثطنس ثیب قسه اؾت.

کلیذ ياشٌَا :ضفتبض ضسمهطف ،ثبظاضیبثی ،نؾطیهی زازهثنیبز ،ضفتبض مهطفکننسه ،ثبظاض ایطا
استىاد :نؾطیب  ،محمسر وؽی هزوؾت ،حؿینر حیسضظازه ،کبمجیعر حمسی ،کطیم .)1398( .اضائه الگوی ضفتبض ضسمهطف زض ثبظاض ایطا ثب
ضویکطز نؾطیه زازه ثنیبز .مغبلقبر ضفتبض مهطفکننسه.352-333 ،)2(6 ،
مغبلقبر ضفتبض مهطف کننسه ،1398 ،زوضه  ،6قمبضه  ،2نم 352-333
زضیبفت 1398/04/28 :پصیطـ1398/07/06:
© زانكکسه ف وم انؿبنی و ارتمبفی زانكگبه کطزؾتب
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 .1مقذمٍ
ثبظاضیبثی زض انخ ثه ثطضؾی این مؿئ ه میپطزاظز که چه چیعی مهطفکننسگب ضا ثه ذطیس وازاض میکندس ظیدطا ایدن
مؿئ ه تؿهیخکننسه ضاهجطزهبی اضتجبعی متقبفسکننسه و همچنین توؾقه محهولر و ذدسمبتی هؿدتنس کده زضذدوض
نیبظهب و ذواؾتههبی مهطفکننسه ثبقنس .پػوهفهب زض ثبظاضیبثی فمستب ضوی ثطضؾی زلیدخ مهدطف متمطکدع قدسه
اؾت ( .)Chatzidakis & Lee, 2013ثب این حبل ،زلی ی ثطای مهطف وروز زاضز که العامب ثب زلیدخ ضسمهدطف
تقبثخ منغقی نساضنس ( .)Chatzidakis & Lee, 2013قبیس مغبلقهای ثه این نتیزه ثطؾس که مهطفکننسگب نبم و
نكب تزبضی ذبنی ضا میذطنس ،ظیطا نكب زهنسه اضظـهبی ظیؿتمحیغی اؾت امب نجبیس ثه این نتیزده ضؾدیس کده
مهطف کننسگبنی که اظ همب نبم و نكب تزبضی ذطیس نمیکننس نگطا محیظظیؿت نیؿتنس .ثنبثطاین ثطای ثبظاضیبثب
مهم اؾت که هم زلیخ چنین ضفتبضهبیی ضا ثساننس و هم زلی ی که ف یه چنین ضفتبضی هؿتنس .فالوه ثط مواضز فوق،
ضفتبضهب ظمبنی ثهتط توضیح زازه می قونس که اظ افطاز ثرواهیم کبضی ضا انزبم زازه و آنهب ثب انزدبم ایدن کدبض مردبل
ثبقنس و کبضی ف یه آ انزبم زهنس ( .)Chatzidakis & Lee, 2013ثه فندوا نمونده ،زضحدبلیکده نیدت کدبهف
مهطف نبقی اظ نگطانیهبی ظیؿتمحیغی اؾت امب نیت ح دؼ مهدطف فق دی قدبیس ثدهواؾدغه تمبیدخ ثده ح دؼ
ؾجکهبی ظنسگی فق ی ضخ زهس .این مؿئ ه اهمیت ثطضؾی این موضز ضا تقویت میکنس که چطا مهطفکننسگب ذطیس
میکننس و چطا اظ ذطیس کبلهب و ذسمبتی امتنبؿ ذواهنس کطز .ضسمهطف ظمبنی ضخ میزهس کده مهدطفکنندسگب زض
قجبل مهطف مقبومت یب ارتنبة کطزه یب مهطف ضا کبهف زهنس یب اؾت بزه اظ کبلهب و ذدسمبر ضا ثطاؾدبؼ تزدبضة،
فقبیس و اضظـهبی فطزی محسوز ؾبظنس (.)Chatzidakis & Lee, 2013; Lee, Fernandez & Hyman, 2009
ضسمهطف نه تنهب ضوی تضبز مهطفکننسه ثه منؾوض مهطف ثیف اظ حس متمطکدع قدسه ث کده تبکیدس زاضز اقدسامبر
مهطف کننسه ضا زض رهت مقبث ه ثب اهساف ذبنی مبننس تولیسار یب نبم و نكب هبی تزبضی ،قطکتهب یب حتی م تهدب
هسایت کنس .این واققیت که زضک کبمخ ضفتبض مهطفکننسه ثه اعالفبتی زض موضز ضفتبض مهطفکننسه و همچنین ضفتبض
ضسمهطف نیبظ زاضز ،منزط ثه ر ت توره پػوهكگطا ثه پسیدسه ضسمهدطف ذواهدس قدس ( Chatzidakis & Lee,
 .)2013; Kozinets, Handelman & Lee, 2010ف یضغم اهمیت ایدن مؿدئ ه ثده منؾدوض زضک عید کبمدخ
مهطف پبیساض و ضفتبض مهطف کننسه ،ضسمهطف ،حوظهای اؾت که ثهعوض نؿجی ثه آ

پطزاذته قسه اؾدت ( Lee et

 .)al., 2010; Kozinets et al., 2010; Iyer & Muncy, 2009اگطچه ثطضؾیهبیی ضا میتوا یبفدت کده ثدطای
زضک پسیسه ضسمهطف تالـ کطزه انس ،امب هنوظ فقسا کبضهبی تزطثی زض این حدوظه ثده چكدم مدیذدوضز (

Lee,

 .)Fernandez & Hyman, 2009b; Bekin, Carrigan, & Szmigin., 2005; Lee & Ahn, 2016زض ایدن
ضاؾتب ؾوال ان ی پػوهف ،تقیین فوامخ مؤحط ثط ضفتبض ضسمهطف و پیبمسهبی آ زض میب مهطفکننسگب اؾت.
 .2مباوی وظری
مهطفکننسگب  ،ؾطمبیهگصاضا  ،و گطوههبی شین ـ ثه قکخ فعایندسهای تمبیدخ زاضندس کده قدطکتهدب اظ قدوانین و
مقطضار مطثوط ثه مؿبئخ اذالقی پیطوی کننس .اظ این ضو مسیطا ثه منؾوض اتربش قیوههبی مؿئولیتپصیطی ارتمبفی
قطکتهب و مسنؾطقطاضزاز نیبظهبی ربمقه و ح بؽت ظیؿتمحیغی زض ظمب تهمیمگیطی ثطای کؿدتوکدبض تحدت
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فكبض هؿتنس ( .)McWilliams, 2015فالوه ثط این ،فقبل تمبیخ زاضنس قطکتهب قیوههدبی غیطاذالقدی ذدوز ضا
تتییط زهنس مبننس نیطوی کبض کوزک یب کبضگطا ثطزه زض کبضذبنزبر تبمینکننسه (.)Shao, 2009
ثهعوضک ی ضسمهطفگطایب اظ یک رطیب کوچک مهطفکننسه زض ثبظاض ردبویػه ،1زض حدبل تجدسیخ ثده ضوندسی
فمسه زض ثبظاضهبی ک ی هؿتنس ( )Maniates, 2002; Choi, 2011فنوا کطز :این مؿدئ ه کدبمال ضدسفطهنگی و
یک ذطاثکبضی ثبلقوه اؾت امب اظ ؾویی رطیب ان ی نیدع محؿدوة مدی قدوز .ثندبثطاین افتقدبز ثدط ایدن اؾدت کده
ضسمهطف ثه یک ضونس ان ی زض میب مطزم تجسیخ قسه که اکنو فسه ظیبزی اظ افطاز ربمقه آ ضا تزطثه میکنندس.
زض واقـ ضسمهطفگطایب  ،ؾطیـتطین ضقدس ضا زض آمطیکدب زاقدتهاندس ( .)Shama, 1985اذیدطا ،زانكدمنسانی مبنندس
( )Markowitz & Bowerman, 2012; Millennial, 2002; Choi, 2011ضسمهدطف ضا ثده فندوا ضفتدبضی
مطؾوم زض ربمقه مقطفی کطزهانس .ثطضؾی مطکع پػوهفهبی پیو زض ؾبل  2011نكب زاز تقساز ضسمهدطفکنندسگب
ثه منؾوض تتییط ننبیـ غیطاذالقی ثه ویػه قیوههبی کبضگطی و همچنین مؿبئخ ظیؿتمحیغی نبقی اظ فطآیندسهبی
مهطف و تولیس زض حبل افعایف هؿتنس ( .)Rayapura, 2014مهطفکننسگب روا ثه ویػه نؿخ هعاضه رسیدس 2یدب
نؿخ وای( 3افطازی که پؽ اظ  1980متولس قسنس) ثطحؿت چیعهبیی که مهدطف مدیکطزندس و مهدطف نمدیکطزندس
آگبهتطین نؿخ محؿوة میقونس ( .)Rayapura, 2014افضبی نؿخ وای اظ قوانین قسیستط ظیؿتمحیغدی ثیكدتط
حمبیت کطزه و مسافـ ؾیبؾتهبی ظیؿت محیغی ثوزنس ( .)Rayapura, 2014آنهب همچنین تمبیخ ثیكتطی اظ ذوز
نكب زازه و احتمبل ثطای تولیساتی که تبحیطار ارتمبفی یب ظیؿتمحیغی ضا کبهف میزهنس پول ثیكتطی پطزاذدت
ذواهنس کطز ( .)Adams, 2014; Rayapura, 2014ثب این حبل ،آگبهی فعایندسه اظ ایدنگونده مؿدبئخ و چگدونگی
مهطف مطزم ،ثه کكوض ثؿتگی زاضز .افطاز روا زض آمطیکب ،ثه ویػه نؿخ وای زض مقولهای که ثبل ثه آ اقبضه کطزیم
قطاض زاضنس .ثب این حبل ،زض کكوض کبنبزا روانب و حتی افطاز مؿن تمبیخ زاضنس تب زض موضز قیوههبی کبضگطی و اذالقی
آگبه قسه و زض موضز چگونگی مهطف ثطاؾبؼ اعالفبتی که اظ قیوههبی کبض اذالقی و کدبضگطی قدطکتهدب زاضندس
ثؿیبض قبعـ فمخ میکننس (.)Institute for Sustainable Development, 2013
فطزی که نگطـ ضسمهطف زاضز ثبیس آگبهبنه ،مهطف ثطذی کبلهب ،ندبم و نكدب هدبی تزدبضی یدب ذدسمبر ضا
کبهف زازه یب ن ی کنس یب مهطف ک ی ضا ثهوضر آگبهبنه کبهف زازه یدب ن دی کندس ( & Lee et al., 2009; Iyer
 .)Muncy, 2009این کبض میتوانس ثب هسف انزبم کبضهبی ذیطذواهبنه ثطای ربمقه یب اقدربل ذبندی زض ظندسگی
فطز مجتنی ثط محطکهبی ارتمبفی یب فطزی غیطمبزیگطا نوضر ثگیطز .همچنین ضسمهطف تنهب ظمبنی ارطا میقدوز
که قرهی نگطـ ضسمهطف زاقته ثبقس (.)Sharp, Høj & Wheeler, 2010
اقسامبر مطتجظ ثب کبهف مهطف یب ن ی مهطف زض حوظه ضسمهطف قطاض میگیطنس ،ثب این حبل ایدن اقدسمبر ضا
نمیتوا ثه ؾبزگی ،ضسمهطف لحبػ کطز مگط اینکه توؾظ محطکهبی ارتمبفی و/یب غیطمبزی فطزگطایبنه 4حمبیت
قونس .ضسمهطف و مبزیگطایی ثب هم زض تضبز هؿتنس امب زض فین حبل ،هط زو ،مول دههدبی حیدبتی فطهندع فق دی
روامـ توؾقهیبفته محؿوة میقونس .زضؾبلهبی اذیط آگبهی مهطفکننسه اظ حطکدتهدبی ضسمهدطف ضوثدهضقدس
1. Niche Consumers
2. Millennial
3. Generation Y
4. Individualistic
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اؾت -زضحبلی که الگوهدبی مهدطف نبپبیدساض همچندب یدک مؿدئ هی ثباهمیدت و ضوثدهضقدسی زض ربمقده اؾدت
( .)Prothero, Dobscha, Freund, Kilbourne, Luchs, Ozanne, & Thøgersen, 2011یدک زلیدخ ثدطای
ضسمهطف– زضمیب هعاضا زلیخ زیگط -تمبیخ ثه رنگیس ثب مكکالر مهطف اؾت (.)Iyer & Muncy, 2009
زض زهههبی اذیط -رطیب هبی مرت اظ پػوهفهبی ضسمهطف توؾقه یبفتنس و اؾدت بزه عجقدهثندسیقدسه ضا
پبیهضیعی کطزنس .مخخ تیپولوغی مهطفکننسه و یب زیسگبه تئوضی منغقی .گطچه هسف این اؾت کده ضسمهدطف ثده
فنوا یک «مقبور زضثطاثط -ثدیفالقگدی ثده و یدب امتندبؿ اظ مهدطف» تقطید قدوز ( .)Zavestoski, 2002ثدب
ثکبضگیطی این م هوم ازثی ضسمهطف «زض ثطاثط مهطف» ( ) ,Lee et al. 2011چنین نتیزهگیطی کطزنس کده زلیدخ
یب پسیسهی «تقبثخ ثب اکتؿبة -اؾت بزه -و ؾ ت مبلکیت کبل» زض ثطزاقت آنب اظ ضسمهطف اؾدت .م دبهیمی کده
ثه قسر مطثوط ثه ضسمهطف هؿتنس و زض گصقته موضز پػوهف و ثطضؾی قطاض گطفتدهاندس مخدخ ارتندبة اظ ثطندس یدب
محهول -تقبثخ و ذهومت -فسم مهطف -ؾوءمهطف و ثبیکور مكدتطی (.)Hennigs & Seegebarth, 2015
ثه فجبضر زیگط ثط اؾبؼ زضک و ثطزاقت مب -ضسمهطف یک فطم ثرهول اظ فسم مهطف اؾت که ثه فنوا یک
شذیطه ؾبظی مقین ثب توره ثه مهطف نوضر گطفته اؾت یب یک امتنبؿ ک ی اظ مهطف ثه حؿبة میآیس .وقتدی کده
مهطفکننسه ثهقسر متقبفس قسه اؾت و انگیعه زاضز که ثه عوض آگبهبنهای یک محهول ذبل -ذسمبر و یب حتدی
کمپبنی ضا ثبیکور کنس -مهطفنکطز ذوز ثقسی اظ ضسمهطف ثه قمبض میآیس .زضنتیزه ،ضسمهطف یدک موضدوؿ
رسا اظ ضفتبض مهطف فطزی اؾت ( )Lee et al., 2009کده قدبمخ اقدکبل متندوفی اظمحبفؾدت اظربمقده -محدیظ
ظیؿت -و آینسهی قطایظ ظنسگی ضوظمطه مهطفکننسه میثبقس .زیگط مول ب اظ رهت ضفتبض ذطیس مخجت (مخال مهطف
ثه ن ـ ربمقه) و ضفتبض ذطیس من ی (مخال ارتنبة اظ ذطیسکطز ) ( ،)Smith, 1990ضسمهطف ضا ثه فنوا یک ضفتدبض
ذطیس من ی محؿوة نموزنس .ضسمهطف زاضای زو هسف ان ی اؾدت :مهدطف فدبم 1و مهدطف ذدبل( 2

& Iyer

 .)Muncy, 2009مهطفکننسگبنی که زض مقبثخ مهطف فبم مقبومت میکننس اظ همه انواؿ مهطف ارتنبة کدطزه و
ذطیس ک یه انواؿ ذسمبر و محهولر ضا کبهف میزهنس .ثطفکؽ مهطفکننسگبنی کده زض مقبثدخ مهدطف ذدبل
مقبومت میکننس اظ ذطیس نبمهبی تزبضی ذبل یب ثطذی اظ انواؿ محهولر ارتنبة میکننس که زلیخ آ نمدبزثوز
آ نبمهبی تزبضی و محهولر اؾت.
 .1-2پیطیىٍ پصيَص
پیكینه ضسمهطف زض گصض ظمب قکخ گطفته و مغبلقبر مرت ی ،ضسمهطف ضا اظ چكدماندساظهبی مت دبور ثطضؾدی
کطزهانس که زانف مب اظ این حوظه ضا قکخ زازهانس .ثهعوض ک ی ضسمهطف ضا میتوا ثه فنوا م هوم متقبثخ مهطف
زضک کطز ( .)Zavestoski, 2002; Lee et al., 2009ثهفنوا مخبل ،فطزی که مربل نبیک 3اؾدت ثدب نرطیدس
ک فهبی این قطکت ،ضسمهطف ضا انزبم میزهس.

1. General Consumption
2. Specific Consumption
3. Nike
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در داخل کطًر :زض رؿتزو و ثطضؾی این موضوؿ ،مكرم قس که زض زاذخ کكوض زض ظمینه ضفتبض ضسمهطف
پػوهكی نوضر نگطفته اؾت.
در خارج از کطًر :پػوهف هبیی ثب اؾت بزه اظ ضوـهبی مرت کی ی و کمی زض این ظمینه ندوضر گطفتده
که ثطذی اظ مهمتطین و مطتجظتطین پػوهفهبی نوضرپصیطفته زض رسول ظیط فنوا قسهانس:
جذيل ( .)1پیطیىٍ خارجی پصيَص

نویؿنسه و تبضید
انتكبض

نبم مز ه

(Elgin, D.)1993

کوییخ (وی ی م مبضو)

(Elliott, R.)1997

مز ه اضوپبیی ثبظاضیبثی

(Iwata, O.)1997

ضفتدددددبض ارتمدددددبفی و
قرهدددددیت :مز ددددده
ثینالم ی

(Iwata, O.)1999

ضفتدددددبض ارتمدددددبفی و
قرهدددددیت :مز ددددده
ثینالم ی

(Cherrier, H. )2000

مز ددده پدددػوهفهدددبی
کؿتوکبض

& Craig-Lees M.,
(Hill. )2002

ضوانكنبؾی و ثبظاضیبثی

(Etzioni, A. )2004

مطوض اقتهبز ارتمبفی

(Grigsby, M.)2004

انتكبضار SUNY

یبفتههبی مهم
ثب کمک  135زانكزوی کبضقنبؾی ،مقیبؼ وی.اِؼ افتجبضؾنزی قس .فدالوه ثدط
این ،زو فبمخ اظ عطیق تح یخ فبمخ ثطای ؾبزهظیؿدتی زاوع جبنده قنبؾدبیی قدس.
این زو فبمخ ،نگطـهبی هوقیبضانه زض ذطیس و پصیطـ ذوزثؿنسگی هؿتنس.
این مقبله زض موضز اینکه مهدطفکنندسگب چگونده تهدویط ارتمدبفی اظ عطیدق 5
تقبمخ مهطفی میؾبظنس نحجت میکنس :مبزه زض مقبثدخ نمدبز ،ارتمدبؿ زض مقبثدخ
ذوز ،تمبیخ زض مقبثخ ضضبیت ،ذطزمنسی زض مقبثخ ثیفق ی و ذالقیدت زض مقبثدخ
محسوزیت.
زض این مقبله مقیبؼ ؾجک ظنسگی ؾبزه ظیؿتی زاوع جبنه توؾدقه یبفتده و ثدب 135
زانكزوی کبضقنبؾی انزبم قس .ثطاؾبؼ تح یخ فبمخ مطتجه زوم ،ؾدجک ظندسگی
ؾبزه ظیؿتی زاوع جبنه ،نگطقدهب زض هنگدبم ذطیدس و پدصیطـ ذوزثؿدنسگی ضا ثده
فنوا ؾه فبمخ ؾجک ظنسگی وی.اؼ مقطفی کطزه اؾت .همجؿتگی ثب این اثقدبز
ثب نگطقهب و ضفتبهبی پبیساض اظ افتجبض این مقیبؼ حمبیت میکننس.
این مغبلقه ثه ثطضؾی همجؿتگی ثین ؾجکهدبی ظندسگی ؾدبزهظیؿدتی ( )VLSو
ضفبه حمبیتی اظ محیظظیؿت و ثطذدی مكرهدههدبی ازضاکدی و ضفتدبضی تدوام ثدب
وی.ال.اؼ میپطزاظز .ثؿیبضی اظ همجؿتگیهب نكب زهنسه رهتگیطیهبی مقنبزاض
و موضز انتؾبض هؿتنس.
این مقبله ثب تزعیده وتح یدخ زو گ تمدب ضسمهدطف (ؾدبزهظیؿدتی زاوع جبنده و
فطهنع ارجبضی) زض موضز زو هویت مهطفکننسه مقبوم نحجت مدیکندس ،هویدت
قهطمب و هویت پطوغه .ایدن زو هویدت نكدب زهندسه مهدطف مدوققیتی و ایزدبز
تتییطار زض ربمقه هؿتنس.
ثب مغبلقه ؾبزهظیؿتی زاوع جبنه زض اضتجبط ثب ؾبزهظیؿتی غیطزاوع جبنه ثه قیوه هدب
و ؾجک ظنسگی  VSپطزاذته اؾدت .ثدب تح یدخ  53مهدبحجه یدکؾدبفته زض ایدن
مغبلقه ،مكرم قس که ت بوتهبی ضوقنی زض گطوههدب وردوز زاضز و ایدن ت بوتهدب
میتوانس فالقه ذبل ثه ثبظاضیبثب و زانكمنسا ضا نكب زهس.
گ ته قسه که مهطف ثیفاظحس منزط ثه فسم ضضبیت قسه و مؿیط ظنسگی ؾبزه ضا
ثه فنوا ضاهحخ همواض میؾبظز.
این کبض ثه ظنسگی زاوع جب ؾبزهظیؿتی میپطزاظز .زض این کتبة ثده ظندسگی فدسه
ظیبزی اظ این افطاز پطزاذته قسه که ثه رنجف وی.اؼ پیوؾتهانس .ایدن افدطاز ثبیدس
ظنسگی ؾبزه و مؿتقخ ضا انتربة کننس .ثب انزبم این کبض آنهب ظمب کبفی ثطای ذوز
و انزبم کبضهبی زلرواه زاضنس.
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Bekin, C.,
& Carrigan, M.
(Szmigin )2005

Huneke, M.E.,

()2005

& Close, A.G.,
Zinkhan, G.M.,

()2009
Hogg, M.K.,
& Banister, E.N.,
Stephenson, C.A.

()2009
Hollenbeck, C.R.,
& Zinkhan, G. M.

()2010

پػوهف هبی کی ی ثدبظاض:
مز ه ثینالم ی

ضوانكنبؾی و ثبظاضیبثی

مز ددده پدددػوهفهدددبی
کؿتوکبض

مز ددده پدددػوهفهدددبی
کؿتوکبض

ثبظاضهب و فطهنع

& Ballantine, P.,
(Creery, S. )2010

مز ه ضفتبض مهطفکننسه

& Black, I.R.,
(Cherrier, H. )2010

مز ه ضفتبض مهطفکننسه

Odo & Pajero

()2010

مز ه اضوپبیی ثبظاضیبثی

اظ عطیق قومنگبضی انتقدبزی 1و ضوـ چندس منغقدهای ،ایدن مقبلده ؾدقی کدطزه
ؾجکهبی ظنسگی ؾبزه ظیؿتی رمقی زض ثطیتبنیب ضا کك کندس .نیدبظ ثده پدػوهف
کمّی زضموضز اضظقهب و نگطانیهبیی که حبمی ؾبزه ظیؿتی زض ثطیتبنیب هؿتنس نیع زض
این مقبله شکط قسه اؾت .زض این مقبلده ضوی مهدطفکنندسه و ضسمهدطفکنندسه
فمسه مجبحخی مغطح قسه و مكرم قس که ضسمهدطفکنندسه ،ثغدوضک دی تدبحیط
مهمی ثط ضفتبض مهطفکننسه ذواهس زاقت.
این نوقته ثه قیوههبی مهم ؾبزه ظیؿتی زاوع جبنه همدطاه ثدب مواندـ آ پطزاذتده
اؾت .ؾه ثقس ان ی ؾبزهظیؿتی زاوع جبنه زض امطیکب قنبذته قدسه کده فجبضتندس اظ
ربمقه ،مؿئولیتپصیطی ثوم قنبذتی و ارتمدبفی و ح دؼ ظندسگی مقندوی .ثیكدتط
مطزمی ثب زضآمس متوؾظ زاوع ت انزبم این کبض هؿدتنس .زض نهبیدت ،ؾدبزهظیؿدتب
ثهقسر متقهس ثه این قیوه پبیجنس میمبننس و تالـ ظیبزی ثطای ظنسگیقب انزبم
میزهنس.
این مقبله ،ضسمهطفِ مهطف زض ضوظ ولنتبین زض عی زوضه  7ؾبله ضا موضز ثطضؾدی
قطاض زازه اؾت .افطازی که زض مقبثخ مهطف زض چنین مطاؾمی مقبومت میکنندس اظ
فطزگطایی انگیعه می گیطنس و مطاؾم منحهطثدهفطزتدطی ضا ثدب قدیوههدبی کندونی
ربیگعین ذواهنس کطز.
این کبض ،چبضچوة اولیه ایزبز م هوم گؿدتطزه وتطکیجدی ضا ثدهمنؾدوض ضؾدیس ثده
زیسگبهی زقیقتط مغطح میکنس و اینکه چگونه ن ی زض زضو مهطف نمبزین فمدخ
کطزه و همچنین پػوهف ثطای رؿتزو و نؾطیهؾبظی زض موضز ن ی زض ضسمهطف
ضا نكب میزهس.
زض این مغبلقه ،اظ عطیق نؾطیه رنجف ارتمدبفی ندوین ثده ربمقده ضدس والمدبضر
پطزاذته قسه ،ؾه فطآینس یبزگیطی ثه فنوا رنجف ارتمبفی ضطوضی اضائده قدسنس
( )1ت کط مربل ( )2زاؾتب گویی اؾتسللی ()3مكبهسه غیطارجبضی.
زض این مقبله ویػگیهبی مهم ؾبزهظیؿتی زاوع جبنه ،که مهطف مبزی ضا کبهف و
آق تگی ضا اظ ظنسگی مهطفکننسه حصف میکنس توضدیح زازه قدسهاندس .اظایدنضو،
ثه منؾوض زضک ؾجک ظنسگی ؾبزه ظیؿتی زاوع جبنه ثبیس فنوا  ،ذواؾت و تمبیخ ضا
ثروثی زضک کطز .مهبحجههبی زقیق ثب  12ن ط اظ ؾبزهظیؿتب  ،اهمیدت تمبیدخ و
ذواؾت ضا نكب زاز ،ثه ویػه زض عی مطاحخ اولیه این ؾجک ظنسگی .همچنین ایدن
ضفتبض ثط ضفتبض مهطفی ضوظانه افطاز نیع تبحیطگصاض اؾت.
این مقبله زض موضز چگونگی اتربش قدیوههدبی ضسمهدطف ثدطای ثدهزؾدتآوضز
ظنسگی پبیساض مجبحخی مغطح کطزه اؾت .افطاز فقظ اقدسامبتی اظ ضسمهدطف ضا کده
همؿو ثب اضظقهبی آنهب اؾت انتربة میکننس امب ثبظاضیبثب پبیساض ثبیدس قدیوههدبی
پبیساض ضا ثه ضوقی که همبهنع ثب ؾجک ظنسگی و اضظـهبی مهطفکنندسه ثبقدس،
اتربش کننس.
هسف اظ مغبلقه اضائه یک چكم انساظ رسیس زض مدوضز پیكدینه پػوهكدی مقبومدت و
فطهنع ضسمهطفی اظ عطیق مطتجظؾبظی این زو م هوم ثه ثسثینی مهدطفکنندسه
ثوز .زض این مقبله ،چهبض قکخ مرت مهطف که ثب ثسثینی مطتجظ ثوزندس ،متمدبیع
قسه .ثسثینی تسافقی و ثسثینی تهبرمی اثعاضهدبیی ضوانكدنبذتی هؿدتنس کده ثدطای
ذنخیکطز تالـهبیی که ثطای متقبفسؾبظی قکخ گطفتهانس .ثسثینی ذطاثکبضانه و
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ثسثینی اذالقی که اظ نكبنههبی ف ؿ ی ثسثینی یونب ثبؾدتب هؿدتنس .ایدسئولوغی
مهطفکننسه و یب همچنین هسف مزموفهای ردبیگعین اظ اندول اذالقدی ضا ثده
چبلف کكیسه اؾت.
زض این مقبله ،رنجف ؾبزهظیؿتی زاوع جبنه همطاه ثب تقبضی  ،توریهبر و قدیوههدب
ثطضؾی قس .زض این مقبله گ ته قدسه کده زض گصقدته ؾدبزگی زاوع جبنده ثواؾدغه
ظمینههبی قرهی ،ثكطزوؾتبنه ،ارتمبفی و ثومقنبؾی حمبیت مدیقدس و اکندو
ثواؾغه افتقبز ثه ظنسگی مقنبزاض ،قبز ،آظاز و مهطف انسک حمبیت میقوز.
این مقبله ضفتبضهبی انحطافی مهطف کننسگب ضا ثطضؾی کطزه اؾت .زض ایدن مقبلده
چبضچوة گؿتطزه و منقغ ی اضائه قسه که م بهیم ضفتبضهبی مقبومتی و ضسمهطف
ضا متمبیع کطزه و ثیب میکنس.
زض این مقبله ،شکط قسه که ثطای ؾبزهظیؿتی زاوع جبنه ،ثعضگتطین چبلف ،مقبومدت
اؾت که ثط ثبظاضی که پیوندسهبی ارتمدبفی و فقبلیتهدبی ضوظمدطه اظ آنهدب نكدبر
میگیطنس تبحیطگصاض ذواهس ثوز.
این مقبله ضسمهطف تقمسی ضا اظ نقغه نؾط ضسمهطف و مقبومت مهدطفکنندسه
ثطضؾی میکنس .زض  16مهبحجه زقیق ثب ظنبنی که ضسمهدطف ضا ثهدوضر تقمدسی
ثطای ضؾیس ثه پبیساضی انزبم می زهنس ،نویؿنسه زومضدمو اند ی ضا قنبؾدبیی
میکنس :من زض مقبثخ آنهب و مهطفکننسه ثدیزقدت .ثطذدوضز فیندی یدب شهندی زض
قیوههبی ضوظمطه ظنسگی ارطا میقونس .ثه این نتیزده ضؾدیسیم کده ضسمهدطف و
مقبومت مهطفکننسه نكب زهنسه چدبضچوةهدبی مکمدخ زض ثطضؾدی ضسمهدطف
هؿتنس.
این مقبله تونی میکنس که چگونده فطیگدب هدب ثدب انگیدعههدبی ایدسئولوغیکی،
اقتهبزی و ضوا قنبؾی ،هویت ذوز ضا میؾبظنس .آنهدب ذوزقدب ضا ضاوی ؾدبیطین
میکننس تب زنجبلهضوی آ هب قونس.
این مقبله مطوضی اظ پیكینه کبض ضا اظ عطیق نقدخقولهدبی نویؿدنسگب اؾدت .ایدن
مقبله ؾبذتبض قج ی و فق ی مقبومت مهطفکننسه و ضسمهطف ضا نكب میزهس .زض
زو ؾغح تح یخ 5 ،حوظه و  9ضویکطز نؾطی قنبؾبیی قس.
زض این مقبله روامـ مهطفکننسه ثه قیوهای توؾقه یبفتهانس که مربل قیوههدبی
مهطف پبیساض هؿتنس .این اقتهبزهب هطگع ضسمهطف ضا ثده فندوا تمبیدخ ربمقده
ثطای زضآمس ثبل و مهطف ثیكتط زنجبل نکطزنس .تنهب ضاهدی کده ایدن روامدـ ضا ثده
ؾمت ظنسگی پبیساض می کكبنس این اؾت که افطاز ذوزقب تطک مهدطف و ؾدجک
ظنسگی ثب مهطف کمتط ضا انتربة کننس.
مهطف ،مكکالتی مبننس فطؾبیف محدیظظیؿدت ،ندبضاحتی مهدطفکنندسه و فقدط
رهبنی ضا ثه زنجبل زاضز ،پؽ ثه ربمقهای پبیساضتط نیبظ اؾت .ثه منؾوض زؾتیبثی ثده
چنین ربمقهای زض مقبثخ افطاز مهطفگطا ثبیس ؾدجک ظندسگی ؾدبزهتدطی انتردبة
کطز .مطزمی که ؾبزهظیؿتی زاوع جبنه ضا انتربة کطزهانس ؾجک ظندسگی پطمهدطف
ضا ثه قیوههبی مرت ضز کطزه و کی یت ظنسگی ضا ثب مهطف کمتط ثدبل ثدطزهاندس.
این مقبله پؽ اظ ایزبز رنجف ؾبزهظیؿتی زاوع جبنه زض ثبفت نؾطی ،تح یخهدبیی
اظ این مغبلقبر رسیس اضائه میکنس.
این مقبله ثب اؾت بزه اظ یک نؾطیه پبیین ثه ثبلی 1ؾیبؾی و زگطگونیهبی قبنونی،
رنجف ؾبزهظیؿتی زاوع جبنه ضا ثگونهای اؾدتسلل کدطزه کده نیبظمندس پیكدطفت،
1 Bottom up Theory

333

ارائٍ الگًی رفتار ضدمصرف در بازار ایران با ريیکرد وظریٍ دادٌ بىیاد

Chatzidakis & Lee

()2013

& Cherrier, H.,
(Gurrieri, L, )2013

& Hutter, K.,
Hoffmann, S.,

()2013

مز ه ثبظاضیبثی کال

مز ه ثبظاضیبثی کال

مز ه ثبظاضیبثی کال

(Basci, E.A)2014

مز دددده ثددددینالم ددددی
کؿدددتوکدددبض و ف دددوم
ارتمبفی

(Isenhour, C. )2015

مز ه ضفتبض مهطفکننسه
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مز ه تهمیم مسیطیت

ؾبظمبنسهی ،ضازیکبل ؾبظی اؾت ،زضنوضتیکه ربمقهای ثب مهبض ضقس توؾدقه یبفتده
ثبقس.
این مقبله اشفب زاضز که ضسمهطف حوظهای متمبیع اظ تحقیق اؾت که ثه ثطضؾدی
زلیخ مربل مهطف ،فالقه زاضز .ثب اتکب ثط نؾطیه زلیخ ،این مقبلده ضسمهدطف
ضا ثه فنوا یک زیسگبه اؾبؾی مقطفی می کنس که حول محوض م دبهیم ضفتدبضی و
موضوفی فقبلیت زاضز که ثه فنوا مطکدع تدورهی زض نؾدط گطفتده مدیقدوز کده
محققب ضا تطغیت میکننس تب رنجههبی زیگط ظنزیطه مهطف ضا موضز ثطضؾی قدطاض
زهنس.
زض این مقبله ؾه مبنـ فطهنگی ثطای ضز مهطف الکخ ،فجبضتنس اظ م عومدبر رمقدی
ثطای پیوؾتن ثه فقبلیت هبی مكتطک ،انتؾبض واکدنف ثده اهدسای ردوایع اظ قجیدخ
محهولر الک ی.
ثطضؾی این زو ن ط تمبیخ ثه قطثبنیکطز ضا ثه فنوا فدبم ی تقیدینکنندسه ثدطای
زنجبلکطز قطکت کبضور مبة یب انتربة قیوه ضسمهطف میزاندس .اظ عطیدق زو
ثطضؾی نكب زازه قس که مهطفکننسگبنی کده تمدبی ی ثده قطثدبنیکدطز نساضندس
ثطذالف ضسمهدطفکنندسگبنی کده مهدطف ضا قطثدبنی مدیکنندس و زضفدینحدبل
نگطانیهبی ظیؿتمحیغیقب ضا ثیب میکنندس ،ضفتدبض کدبضور مدأة ضا زض پدیف
گطفته که ضوقی ربیگعین ثطای مهطف اؾت.
این ثطضؾی ثب نگبهی ثه پیكینه ضسمهطف زضک کبم ی اظ این پسیدسه اضائده کدطزه
اؾت .زض این مقبله گ ته قسه که رهبنی ؾبظی و مهطفگطایی مورت نبذوقنوزی
قسه و آضمب ظزایی اظ مطزم منزط ثه ضفتبض ضسمهطف ذواهس قس.
مقبله زض موضز این مؿئ ه ثحج میکنس که چگونه ضسمهطف ثهضاحتی زنجبل قدسه
امب ثه ؾرتی ثب ضسمهطف فبم تغجیق پیسا میکنس .همچنین این فقسا اعالفبتی
نیؿت که منزط ثه ضسمهطف ثه ربی انغجبق ،ندبثطاثطی و ثدیفدسالتی زض رهدت
ضسمهطف میقونس.
مقبله ثه ثطضؾی وثالگهبی آنالین اظ م هوم ضسمهطف ثه فندوا نقغده مقبثدخ
مبزیگطایی پطزاذته اؾت ،نتبیذ این مغبلقه ثه قطح ظیط اؾتر
افطازی که تمبیخ ظیبز ثه اضظـهبی مدبزی زاضندس ،کنتدطل کمتدطی ضوی مهدطف
زاضنس ،زضحبلیکه افطازی که تمبیخ ظیبز ثده اضظـهدبی ضسمهدطف زاضندس کنتدطل
پیكتطی ضوی مهطف ذوز زاضنس .اضظـهبی ضسمهدطف ثدهعوضمقمدول ثدب زامنده
وؾیقتطی اظ نگطانیهب مطتجغنس ،یقنی ضفتبض ضسمهطف یک فطز ممکدن اؾدت ثده
نگطانی او زض موضز محیظظیؿت و یب ربمقه مطثوط قوز .افطاز ثب اضظـهدبی مدبزی
ثبل تمبیخ زاضنس زض منبثـ ثیطونی ثه زنیبل ذوقجرتی ثگطزنس زضحبلیکده افدطاز ثدب
اضظـهبی ضسمهطف تمبیخ ثه رؿتزو زض منجـ زضوندی قدبزی زاضندس .زض نتیزده
ضاثغهی مخجت ثین ضسمهطف و ضفبه مهطفکننسه وروز زاضز.
زض مغبلقهای تحت فنوا ضیكههبی پبیساضی ؾجک ظنسگی ضسمهطف و زیدسگبه-
هبی زضونی زض اضتجبط ثب تأحیطار آ ثط ضفبه مهطفکننسه ثه این نتیزه ضؾیسنس که
مهطف اقتطاکی ثب ضفبه ضوانكنبذتی اضتجبط زاضز .ثنبثطاین نتبیذ احؿبؾی اظ موضوؿ
مغبلقه ضا میتوا ثیكتط مدوضز تأکیدس قدطاض زاز و فطندتهدبیی فدطاهم کدطز کده
مهطفکننسگب ثتواننس اظ ؾجک ظنسگی ضسمهطف اؾتقجبل نمبینس.
هسف مقبله ثطضؾی نوفی اظ ضسمهطف ثه نبم ارتنبة اذالقدی ثدوز کده نتدبیذ آ
نكب زاز که زو قکخ متمبیع اظ این نوؿ ضسمهطف وردوز زاضزر یکدی مجتندی ثدط
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ثهطهثطزاضی اظ اکوؾیؿتمهب و زیگطی ثهطهثطزاضی اظ انؿب  .نگطانیهبی مطثوط ثده
ثوم قنبؾی و احطثركی زضکقسه مهطفکننسه مقسمبر قبثختورهی ثدطای هدط زو
قکخ اظ این نوؿ ضسمهطف اؾت ،زضحبلی که ایسئولوغی اذالقدی نیدع ثده زلیدخ
ارتمبفی ثط ضسمهطف تأحیط میگصاضز.
تقساز ثیكتطی اظ مهطف کننسگب ثه زلیخ ارتمبفی این نوؿ مهدطف ضا زاضندس تدب
زلیخ ظیؿتمحیغی.
مقبیؿه ؾجکهبی ظنسگی ضسمهطف (ؾبزهظیؿتی زاوع جبنه ،نطفهرو و ذؿبؾت)
و نگطانیهبی ظیؿت محیغی پطزاذتنس کده نتدبیذ نكدب زاز ؾدجکهدبی ظندسگی
ضسمهطف ثب کبهف مهطف همطاه نیؿت و همچنین مكرم قدس کده مقبومدت
زض ثطاثط مهطف ضاهی ربیگعین ثطای مهطف پبیساض اؾت.
پػوهف ثه ثطضؾی و کك ضاثغه میب ضسمهطف و ضفبه مهطف کننسه ثوز کده زض
نهبیت ثب توره ثه تح یخ نوضر گطفته تأحیط مخجت ضسمهطف ثط ضفبه مهطف کننسه
تأییس قس.

 .3ريشضىاسی پصيَص
ثب توره ثه اینکه پػوهف حبضط ثهزنجبل قنبؾبیی و تجیین فوامخ مؤحط ثط ضفتبض ضسمهطف و اضائه الگدویی ثدطای آ
اؾت ،اظ لحبػ هسف ثنیبزی و اظ نؾط نتیزه ،رعء پػوهفهبی اکتكبفی میثبقس که ثب اؾت بزه اظ ضویکطز کی ی انزبم
قسه اؾت و همچنین ثه زلیخ نوثوز موضوؿ ،زانف کم و نیبظ ثه توؾقه موضوؿ زض ایطا  ،فسم وروز نؾطیه زض این
ظمینه ،و فسم رواثگویی مغبلقبر موروز اقبضه قسه زض ثرف پیكینه پػوهف ثه ؾوالهبی پػوهف ،ضوـ پػوهف
موضزاؾت بزه ،نؾطیه زازه ثنیبز که یک ضوـ اؾتقطایی یقنی اظ رعء ثه کخ اؾت ،انتربة قس .نؾطیه زازهثنیدبز اؾبؾدب
توؾظ گ یؿط 1و اؾتطاوؼ 2ؾبذته و پطزاذته قسه اؾت .آ هب نؾطیه زازه ثنیدبز ضا اینغدوض تقطید کطزندس" :کكد
نؾطیههب ثط اؾبؼ زازههبیی که ثه عوض ؾیؿتمبتیک زض یک پدػوهف ارتمدبفی گدطزآوضی و تح یدخ قدسه اؾدت"
( .)Myers, 2013زض این ضوـ ،پػوهكگط کبض ضا ثب نؾطیهای که اظ قجخ زض شهن زاضز قطوؿ نمیکنس ،ث که کبض ضا زض
فطنه واققیت آغبظ میکنس و میگصاضز تب نؾطیه اظ زضو زازههبی کی ی و واققی که رمـآوضی میکنس ،پسیساض قدوز.
نؾطیهای که ثسین عطیق اظ زازههب اؾترطاد قسه ثبقس ،ثیفتط ممکن اؾت ثه واققیت نعزیک ثبقس تب نؾطیهای کده
ثب کنبضهمگصاقتن تقسازی م هوم ثط مجنبی تزطثه یب نطفب حسؼ و گمب (.)Strauss & Corbin, 2008
 .1-3ومًوٍگیری
3
ضوـ نمونهگیطی ثب توره ثه ضوـ پػوهف موضزاؾت بزه ،اظ نوؿ هسفمنس یب مقیبض-محوض و گ ولهثطفی ثدوز ،ایدن
ضوـ نمونه گیطی ،ضوقی اؾت که واحسهبی نمونه نه تنهب اعالفبتی زض موضز ذوزقب ث که زض موضز واحسهبی زیگط
ربمقه نیع اضائه میزهنس ( )Strauss & Corbin, 2008و اظ آنزبیی که هسف ،رمـآوضی اعالفبر ثبکی یت و قبثدخ
اتکب ثوز ثه همین رهت ،نمونه هبیی انتربة قس که غنی اظ اعالفدبر ثبقدنس و ثتوانندس تهدویط مغمئندی اظ پسیدسه
موضزمغبلقه اضائه نمبینس .زض پػوهفهبی کی ی تقساز نمونه ثب مقیبض اقجبؿ نؾطی تقیین میقوز .ثده ایدن مقندی کده
ظمبنیکه پػوهكگط ثه این نتیزه میضؾس که انزبم مهبحجه ثیكتط ،اعالفبر ثیكتطی ضا زض اذتیبض وی قطاض نمیزهدس
1. Glaser
2. Strauss
3. Snowball sampling
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مدیکندس ( Gorbium.,

و نطفب تکطاض اعالفبر قج ی اؾت .زض این حبلت پػوهكگط رمـآوضی اعالفدبر ضا متوقد
.)1997
 .2-3ريش جمعآيری اطالعات
ضوـ رمـآوضی اعالفبر ،مهبحجه فمیق ثوز .زض این مغبلقه ،ثب هسف رمـآوضی اعالفبر کی دی و واققدی زض
مزموؿ ثب 20ن ط اظ اؾبتیس مترهم زض ظمینههبی ثبظاضیبثی ،مسیطیت ،ربمقهقنبؾی ،اقتهدبز ،ضوانكنبؾدی و حقدوق
مهبحجه نوضر گطفت که اظ مهبحجه قمبضه  17ثه ثقس ،تکطاض زض اعالفبر زضیبفتی مكبهسه قس ،امب ثطای اعمیندب ،
مهبحجه تب مهبحجه قمبضه  20ازامه یبفت .گطزآوضی اعالفبر اظ زی مبه  1397تب اضزیجهكدت مدبه  1398ثده عدول
انزبمیس .ثب توره ثه اینکه زض این پػوهف ،یک ؾوال ان ی و ؾه ؾوال فطفی زض نؾدط گطفتده قدسه ثدوز ،ؾدوالر
پطوتکخ مهبحجه زض ضاؾتبی پبؾد ثه این ؾوالر تسوین قس .لظم ثه شکط اؾت زض حین مهبحجه فالوه ثط یبززاقت
نویؿی ،ؾوالر کبوقی 1نیع ثب توره ثه قطایظ مهبحجه و پبؾدهبی مهبحجهقونسگب  ،2مغطح قس.
 .3-3ريش تحلیل دادٌَا
اظ ضوـ اؾتطاوؼ 3و کوضثین 4ثطای تح یخ زازههب اؾت بزه قس .پػوهكگط ثب مقبیؿده مدساوم زازههدب 5و نوقدتن
ک مه ثه ک مه متن مهبحجههدب ،یبززاقدتهدبی فطنده و مدواضز حجدتقدسه و فطایندسهبی م هدومؾدبظی ،ت ؿدیط و
تئوضیؾبظی ،روهطه ان ی اعالفبر ثهزؾتآمسه ضا کؿت نموز .هط مهبحجه قجخ اظ انزبم مهبحجه ثقسی کسگدصاضی
و موضز تح یخ قطاض گطفت .ثسین منؾوض مطح ه کسگصاضی ثبظ ،6محوضی 7و انتربثی 8انزبم گطفت .پػوهكگط ثه زنجبل
متتیط ان ی و فطاینس موروز زض زازههب ثوز .مدطوض مکدطض زازههدب ،کدسهب و عجقدبر پسیساضقدسه ،یدبزآوضنویؿدیهدب و
زیبگطامهبیی که زض عول تح یخ زازههب نوقته میقس و نوقتن زاؾتب ان ی ،کمک کدطز تدب محقدق متتیدط اند ی
مغبلقه ضا مكرم نمبیس.
 -4یافتٍَای پصيَص
پؽ اظ انزبم هط مهبحجه و پیبزهؾبظی آ  ،متن مهبحجه ثطای تح یدخ و کسگدصاضی ثدبظ واضز ندطمافدعاض تح یدخ
زازههبی کی ی  Atlas.tiقس و پؽ اظ آ پػوهكگط ؾطاك مهبحجههبی ثقسی مدیضفدت .کسگدصاضی ثدبظ ،فطایندسی
تح ی ی اؾت که ثب آ م هوم هب قنبؾبیی و ویػگدی هدب و اثقدبز آ هدب زض زازههدب کكد مدیقدونس ( & Strauss
 .)Corbin, 2008زض این مطح ه ،متن هط مهبحجه چنس ثبض ذوانسه و رمالر ان ی آ اؾترطاد و ثه نوضر کسهبی
متنی ثه گ ته مكبضکتکننسه و یب کسهبی زللتکننسه (ثطزاقت پػوهكگط اظ گ تههب) حجت میقس .ؾپؽ کسهبیی که
ثه لحبػ م هومی ثب یکسیگط مكبثه ثوز ،ثه نوضر زؾتهثنسیهبیی زض آمس .تقساز کسهبی ثبظ ثهزؾتآمسه 2150 ،کدس
ثوز که نمونهای اظ آ زض رسول ظیط آمسه اؾت.

1. Probe
2. Informants
3. Straus
4. Corbin
5. Contant Comparative Analysis
6. Open coding
7. Axial coding
8. Selective coding
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گبم ثقسی ،کسگصاضی محوضی ثوز که فجبضر اؾت اظ فطاینس مطتجظکطز مقولههدب ثده مقولدههدبی فطفدیر ظیدطا
کسگصاضی زض محوض یک مقوله نوضر میگیطز و مقولههب ضا زض ؾغح ویػگیهب و اثقبز ثه یکدسیگط مدطتجظ مدیکنندس
(.)Strauss & Corbin, 2008
زض این مطح ه ،کسهب و زؾتههبی اولیه که زض کسگصاضی ثبظ ایزبز قسه ثوزنس و ثب یکدسیگط مدطتجظ ثوزندس ،حدول
محوض مكتطکی قطاض گطفت .لظمه این مطح ه ،مقبیؿه مساوم کسهب ثوز .آ گبه پػوهكگط هط عجقه ضا ثب ؾدبیط عجقدبر
مقبیؿه می نموز تب اعمینب حبنخ قوز که عجقبر اظ یکسیگط متمبیع هؿتنس .ؾپؽ ثب تمطکدع ثدط قدطایغی کده ثده
پسیسه موضزنؾط منزط میقس ،ظمینههبیی که پسیسه زض آ ضوی میزاز و اؾتطاتػیهبیی که ثطای کنتطل پسیسه ثه کبض
میضفت ،کسگصاضی انتربثی و متتیط ان ی 1مكرم قس.
 .1-4ضرایط علی
این واغه ثه حوازث یب وقبیقی زللت میکنس که ثه وقوؿ یب ضقس پسیسهای منتهی میقوز .ثنبثطاین قدطایظ ف دی
فوام ی هؿتنس که ثه نوضر مؿتقیم ثب موضوؿ پػوهف زض اضتجبط هؿتنس .عجق تح یخهبی انزبمقسه ،مقولدههدبی
اضظـهب و هنزبضهب ،تج یتبر نبزضؾت ،تهویط شهنی من ی ،فدسم پدصیطـ محهدول ،قدطایظ اقتهدبزی ،ممنوفیدت،
قبیقهؾبظی ،فسم مهطف ثه نوضر تقمسی ،مهدطف حیخیتدی ،تزطثده مهدطف ،ثدسگمبنی مهدطفکنندسه ،انگیدعه
مهطفکننس ه ،نبضضبیتی نیطوهبی فطوـ ،فوامخ فطهنگی ،فوامخ ؾیبؾی و پبیجنسی ثه ثبوضهب ،ثه فنوا قطایظ ف ی
تقیین قسنس.
 .2-4ضرایط زمیىٍای
قطایظ ظمینهای ،مزموفهی ذبنی اظ قطایغنس که زض یک ظمب و مکب ذبل رمـ مدیآیندس تدب مزموفدهی
اوضبؿ و احوال یب مؿبئ ی ضا ثه وروز آوضنس و ثب فمخ/تقبمخهبی ذوز ثه آ هب پبؾد میزهنس .ثب توره ثه تح یخهبی
نوضرگطفته زض نهبیت مكرم قس که مقوله هبی اضبفه ثدبض اعالفدبتی ،تکنولدوغی مدوضز اؾدت بزه ،منبؾدجت هدب،
متمبیعقس  ،احؿبؾبر مهطفکننسه و زضگیطی مهطفکننسه ،زض این زؾته قطاض میگیطنس.
 .3-4ضرایط مذاخلٍگر
ثط فکؽ قطایظ ظمینهای ،قطایظ مساذ هگط ،قطایظ ظمینهای فمومی هؿتنس که ثط ضاهجطزهب موحط هؿتنس که زض
این مغبلقه و ثب توره ثه مقولههبی ثهزؾتآمسه ،مقولههبی هویت مهطفکننسه ،تقدبمالر مهدطفکنندسه و زاندف
مهطفکننسه ،رعء قطایظ مساذ هگط محؿوة قسنس.
 .4-4مقًلٍ محًری
یکی اظ ویػگیهبیی که ثبفج میقوز مقوله محوضی تقیین قوز این اؾت که میثبیؿت مقوله محوضیت زاقدته
ثبقس و ثتوا ؾبیط مقوله هبی زیگط ضا ثه آ ضثظ زاز و همچندین تکدطاض آ نیدع مهدم اؾدت یقندی زض اکخدط مدواضز
نكبنههبیی وروز زاقته ثبقس که ثه آ م هوم اقبضه کننس (.)Mohammad pour, 2018
می توا گ ت که پسیسه یب مقوله محوضی حبندخ قدطایظ ف دی اؾدت .ثدط ایدن اؾدبؼ و عجدق تح یدخهدبی
نوضرگطفته ،مقولهی اقتجبهبر ثطنس ثه فنوا مقولهی محوضی زض این پػوهف انتربة قس.

1 Core Variable
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 .5-4راَبردَا
ضاهجطزهب ،کنفهب یب ثطهم کنفهبی ذبنی هؿتنس که اظ پسیسه محوضی منتذ مدیقدونس کده زض ایدن مغبلقده
مقولههبی مسیطیت ثطنس ،اعالؿضؾدبنی ثده مكدتطیب  ،قدبنـکدطز مكدتطیب  ،ثبظاضیدبثی زاذ دی ،تج یتدبر قد بهی،
ق بفؾبظی ،مسیطیت انتؾبضار مكتطی و نوآوضی زض محهول ،رعء ضاهجطزهب قطاض گطفتنس.
 .6-4پیامذَا
پیبمسهب ضا میتوا ذطوریهبی حبنخ اظ ضاهجطزهب زانؿت کده زض ایدن مغبلقده ،پیبمدسهدب زض زو زؾدته ثوزندس،
پیبمسهبیی که ضفتبض ضسمهطف ثطای نبمونكب تزبضی زاقت که قبمخ مقولههبی ثسنبمی ،مطگ ثطندس ،اظزؾدتزاز
ربیگبه ،تحطیم ثطنس ،تج یتبر ق بهی ثط ف یه ثطنس ،ققبضنویؿی ،مقبومت زض ثطاثدط مهدطف ،قدکخگیدطی کمپدین ،و
پیبمسهبی مطثوط ثه مكتطیب که مقولههبی ضفبه مهطفکننسه ،تتییط نگدطـ ،تتییدط الگدوی تهدمیمگیدطی ذطیدس،
محسوزکطز مهطف ،زض این زؾته قطاض گطفتنس.
ثب توره ثه زؾتهثنسی مقولههبی ثهزؾتآمسه و تقیین ضاثغه هط کسام اظ آ هب زض این پػوهف ،مسل م هدومی و
اؾترطادقسه ثه قطح ظیط ثوز:

ضکل ( .)1الگًی مفًُمی استخراجضذٌ

 .5ريایی ي پایایی پصيَص
اظ فطاینسهبی ضوایی ،یک فطآینس ؾیؿتمبتیک ثطای عجقهثنسی زازههب و یبفتن م بهیم و زؾتهثنسیهبی مرت اؾت
که حوظه هبیی که ثب یکسیگط همپوقبنی زاضنس ضا نیع حصف میکنس .این یک ضوـ محجوة ثطای محققب کی ی اؾت
تب ثتواننس قواهس رمـآوضیقسه اظ مكبهسار ،مهبحجههب و مؿتنسار ضا احجبر کطزه و م بهیم ان ی و فطفی ضا
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اؾترطاد کننس ( )Denzin, 1978; Creswell & Miller, 2000چهبض نوؿ ظاویهثنسی ضا تقیین کطزه اؾت :زض ثین
منبثـ زازههب (یقنی مكبضکتکننسگب ) ،نؾطیههب ،ضوـهب (یقنی مهبحجه ،مكبهسار ،اؾنبز و مساضک) و ثین
پػوهكگطا مرت ( .)Creswell & Miller, 2000زض این مغبلقه اظ ضوـ ظاویهثنسی پػوهكگط یب تح ی ی 1که ثه
مقنبی اؾت بزه اظ ثیف اظ یک پػوهكگط یب تح یخگط ثطای ثطضؾی و ثبظنگطی یبفتههب اؾت ،اؾت بزه قس .اؾت بزه اظ
این ضوـ پتبنؿیخ ؾوگیطی ضا که ممکن اؾت زض مغبلقهی تکپػوهكگطی ضخ زهس ضا اظ ثین میثطز .ثطای تأییس
پبیبیی اظ ضطیت کبپب اؾت بزه قس .این ضطیت حجبر و همجؿتگی نمطار ثین مكبضکتکننسگب ضا میؾنزس که
ضطیت توافق نیع نبمیسه میقوز ( ،)Fleiss, 2004; Downing, 1981ضطیت کبپب ثین ن ط تب یک متتیط اؾت و
ثه نوضر زضنس ثیب میقوز ( .)Goethe, 2014ثط اؾبؼ محبؾجبر نوضر گطفته زض نطمافعاض  ،SPSSمیبنگین
ضطیت کبپب زض این مغبلقه عجق رسول قمبضه زو 0/84 ،ثوزه اؾت.
جذيل ( .)2محاسبٍ ضریب کاپا
مطارکتکىىذٌ
P1
P2
P3
P4
میبنگین ضطیت کبپب

مقذار کاپا
0/78
0/83
0/88
0/87
0/84

فالوه ثط محبؾجه ضطیت کبپب ثطای تأییس پبیبیی ثه زازههبی ذبم ضروؿ قس تب ؾبذت نؾطیده ثدب زازههدبی ذدبم
موضز مقبیؿه و اضظیبثی قطاض گیطز .همچنین اظ تکنیک ممیعی پػوهف نیع اؾت بزه قس که ثه مکبنیؿدمهدبیی اقدبضه
زاضز که زض عی فطآینس پػوهف ثه منؾوض تضمین تسضیزی ضوایدی و پبیدبیی پدػوهف ثدهکدبض ثدطزه مدیقدوز .ایدن
مکبنیؿمهب زض تمبم مطاحخ پػوهف رهت ایزبز یبفتههبی مغمئن ،موضز اؾت بزه قطاض گطفته قس.
 .6وتیجٍگیری
زض ضاؾتبی پبؾد ثه ؾوال ان ی پػوهف مجنی ثط تقیین فوامخ مؤحط ثط ضفتبض ضسمهطف و پیبمسهبی آ زض میب
مهطف کننسگب  ،ؾقی قس الگویی عطاحی قوز تب ثتوانس یک الگو یب مسل ربمـ زض این ظمینه ثطای ثبظاض ایطا مغطح
قوز .اثتسا اهساف ،پؽ اظ آ فوامخ و زض نهبیت نتبیذ و پیبمسهبی این ضفتبض ثطای مهطفکننسگب و نبحجب ثطنس
موضز ثطضؾی و اضظیبثی قطاض گطفت .زض مطح ه ثقسی ثب تح یخ زقیق و چنسثبضه زازههبی کی ی و واققی رمـآوضیقسه
اظ اؾبتیس و ذجطگب  ،نؿجت ثه تقیین پسیسه محوضی یقنی اقتجبهبر ثطنس اقسام قس ،زلیخ انتربة اقتجبهبر ثطنس ثه
فنوا مقولهی محوضی این ثوز که عجق اعالفبر و زازههبی رمـآوضیقسه اظ ذجطگب  ،مكرم قس که ثطنس زض
تمبمی مطاحخ تولیس و فطوـ کبل و یب ذسمبر زذیخ اؾت و کوچکتطین اقتجبهی زض هط یک اظ این مطاحخ میتوانس
مورت فسم ضضبیت و زض نتیزه ثطوظ ضفتبض ضسمهطف اظ ؾوی مهطفکننسگب و حتی مكتطیب قوز .پؽ اظ آ
ؾبیط متتیطهبی مسل نؾطیه زازهثنیبز قبمخر قطایظ ف ی ،ظمینهای ،مساذ هگط ،ضاهجطزهب و زض پبیب پیبمسهبی ضفتبض
ضسمهطف ثطای ثطنس و مهطفکننسگب و همچنین ضاثغه هط کسام اظ فوامخ مكرم قس .زض نهبیت ،فوامخ
1 Investigator Triangulation
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ثهزؾتآمسه ثب پػوهفهبی پیكین مقبیؿه قس ،اهمیتنساز ثه فوام ی که ثطای مهطفکننسگب و مكتطیب مهم
ثه نؾط میضؾس مبننس ،ثی احتطامی و ثیتورهی ثه آنب  ،فطهنع حبکم ثط ربمقه ،مؿبئخ فقیستی و مصهجی ،فسم
تأکیس ثط نقبط تمبؼ ثب مكتطی ،1فسم تنبؾت فطوقنسه ثب کبل و ...اظ اقتجبهبتی هؿتنس که زض این ظمینه مهم ثوزه و
زض نوضتی که ثطنس مطتکت قوز ،مهطفکننسگب زؾت ثه ضفتبض ضسمهطف ذواهنس ظز .اظ زیگط اقتجبهبر ثطنس که ثط
اؾبؼ نؾطهبی اؾبتیس و ذجطگب و همچنین تح یخهبی نوضر گطفته اظ اهمیت ویػهای ثطذوضزاض هؿتنس میتوا
ثه ،آمیرته ثبظاضیبثی و همچنین آمیرته ثبظاضیبثی ذسمبر نبمغ وة ،افت فوامخ ثبظاضیبثی ،اؾت بزه اظ مواز غیطمزبظ زض
تولیس کبل ،افعایف ثی موقـ قیمت ،فسم اؾت بزه منبؾت اظ تکنیکهبی ثبظاضیبثی ،فسم توره ثه محیظظیؿت ،محیظ
ضقبثت ،و فطضه اقتجبه کبل اقبضه نموز .انگیعههبی مهطفکننسگب  ،اضظـهب و ثیاحتطامی و ثیتورهی ثه
مهطفکننسگب ثب مغبلقه ( )Nepomuceno & Laroche, 2017که نتیزه گطفتنس مهطفکننسگب میتواننس ثب
انگیعههبی قرهی یب ارتمبفی زؾت ثه ضفتبض ضسمهطف ثعننس ظیطا قطکتهب نتوانؿتنس نیبظهبی آنهب (اظ عطیق
کبلهب یب ذسمبر) ضا ثطآوضزه ؾبظنس یب حتی ثستط قطکت ثطذی اضظـهبی ارتمبفی ضا ظیطپب گصاقته مبننس احتطام ثه
حقوق ان ی انؿب هب ،زض یک ضاؾتب ثوز .همچنین زض مغبلقبر ()Etzioni, 1998ر ()Cherrier & Murray, 2007ر
()Harrison et al., 2005ر ()Grigsby, 2004ر ()Hutter & Hoffman, 2013ر ()Kaynak & Oaks, 2011ر
()Shaw & Morris, 2009ر ()Cherrier et al., 2011ر ()Pathwood-Stocker, 2012ر ( Fritas et al.,
)1997ر ()Griff, 1997ر ()Grob & Gross Hull, 1967ر ()Hogg et al., 2000ر ()Patrick et al., 2002ر
()Lee et al., 2009aر ( )Iyer & Muncy, 2009میتوا انگیعههبی ضسمهطف ضا زض ثین مهطفکننسگب کك
کطز )Dassopoulos, 2015( .نیع زض مغبلقهای تحت فنوا تبکتیکهبی ضسمهطف ،انگیعههبی ضسمهطف ضا ثه
پنذ نوؿ تقؿیمثنسی نموزه اؾتر انگیعههبی قرهی قبمخ میخ ثه ضهبیی ذوز اظ ؾیؿتم اؾت .انگیعههبی اذالقی
نبقی اظ احؿبؼ مؿئولیت قرهی اؾت تب زض احط مهطف ثیف اظ حس آؾیت نجینس .کؿبنی که انگیعههبی فقبل زاضنس
اظ ضسمهطف ذوز اؾت بزه میکننس ضوـهبیی ثطای ثطانساظی یب ثهچبلفکكیس کخ ؾیؿتم ؾطمبیهزاضی .انگیعه-
هبی قنبؾبیی تمبیخ فطز ثه انبلت ضا ثب همتطاظکطز ضویههب ثب ایسهآلهب تونی میکنس ،و انگیعههبی ارتمبفی
میخ ثه ارتمبؿ و همجؿتگی ثب زیگط آنبضقیؿتهب ضا تونی میکننس ) Cherrier et al., 2011 ( .زض پػوهكی ثه
نگطانیهبی ارتمبفی -ظیؿت محیغی و فالیق قرهی ثه فنوا زلیخ ضسمهطف پطزاذتهانس که ثه فنوا اثعاضی
ثطای ثیب نطیح فقبیس اؾت بزه میقونس .نتبیذ این مغبلقه ثب الگوی عطاحی قسه همضاؾتب ثوز .یکی زیگط اظ
تحقیقبتی که ثب نتبیذ این مغبلقه همپوقبنی زاقت ،مغبلقه ( )Fisk, 1974ثوز .او اولین کؿی ثوز که ایسه
"مهطفکننسگب مؿئول" 2ضا پیكنهبز کطز یقنی افطازی که میتواننس مهطف ذوزقب ضا ثه زلیخ پبؾرگویی زض
قجبل محیظظیؿت محسوز ؾبظنس ( .)Daniel & Sirieix, 2014مهطف ؾجع ،فمستب توؾظ ارتنبة اظ انواؿ ذبنی اظ
محهولر ایزبز میقوز .م هوم ن ی اذالقی 3که توؾظ (  ) Lee et al., 2009aمغطح قس نیع زض ضاؾتبی نتبیذ
مغبلقه ثوزه اؾت .ن ی اذالقی حبنخ نبهمبهنگی ایسئولوغیکی اؾت ،ثه فجبضر زیگط ممکن اؾت فطز ثب این افتقبز
که ثطذی نبمهبی تزبضی انول اذالقی و مقنوی ضا ضفبیت نمیکننس اظ ذطیس آنهب ارتنبة کنس که این مؿئ ه ثه
زلی ی ثطای ربمقه مضط اؾت .همچنین ثطضؾی آ هب نكب زاز ثیمؿئولیتی قطکتهب ،فسم تواظ قسضر میب م خ
1. Touch points
2. Responsible Consumers
3. Moral Avoidance
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فقیط و غنی یب میهن پطؾتی مبلی 1ثطذی اظ زلیخ ثطوظ ن
 )& Newholm, 2002و ( )Wake, 2006که ثه زلیخ زینی یب زلیخ مقنوی اقبضه کطزنس و همچنین مغبلقه
( )Ajzen & Fishbein, 1980و ( ،)Ajzen, 1985قنبؾبیی قس .فسم مهطف ثه نوضر تقمسی ثب مغبلقبرر
(( )Wall, 1990ارتنبة فمسی اظ مهطف) و مغبلقه (( )Cherrier et al., 2010فسم مهطف فمسی ثطای
ی اذالقی هؿتنس .پبیجنسی ثه ثبوضهب نیع زض تحقیق ( Shaw

پبیساضی) همپوقبنی زاقت .تج یتبر زهب ثه زهب من ی (اقتطاکگصاضی) نیع زض پػوهف (
 )Ballantine, 2010قنبؾبیی قس .عجق تح یخهبی انزبم قسه مكرم قس که تزطثه مهطف کننسگب ثه ویػه
تزطثه ثس آ هب اظ ذطیس و مهطف کبلهب یب ذسمبر میتوانس منزط ثه ضفتبض ضسمهطف قوز .این نتیزه نیع ثب تحقیق
( )Choi, 2011که م هوم تطومبی ضسمهطف( 2ضسمهطف نبقی اظ یک تزطثه ثس و نبذوقبینس .ثب توره ثه تزطثه ثس
اظ یک محهول یب نبم تزبضی ،زض ثطاثط ذطیس محهولر مقبومت می کننس) ضا ثیب زاقت ،همضاؾتب ثوز .ممنوفیت
نیع زض مغبلقه ( ،)Sharp et al., 2010تحطیمهبی مهطفکننسه توؾظ ( ،)Haffmann, 2011هویت مهطف کننسه
& Ozanne

اظ زیگط متتیطهبی الگو زض مغبلقه ( ،)Cherrier, 2009ثسثینی یب ثسگمبنی مهطف کننسه زض مغبلقه (

Odou,

 )Pechpeyrou, 2011قنبؾبیی قسنس .یکی اظ پیبمسهبی ضفتبض ضسمهطف ثطای مهطفکننسگب افعایف ضفبه آنب
ثوز که زض مغبلقه ( )Lee & Ahn, 2016ثهواؾغه تح یخهبی کی ی اظ این مؿئ ه پكتیجبنی کطزنس که اگطچه
مبزیگطایی ضاثغهای من ی ثب ضفبه مهطفکننسه زاضز امب ضسمهطف ثه فنوا نقغه مقبثخ مبزیگطایی ،ضاثغهای
مخجت ثب ضفبه زاضز .ثب این حبل ،آنهب تبکیس زاضنس که ثه پػوهفهبی ثیكتط زض این ظمینه نیبظ زاضیم .ضسمهطف
میتوانس اثعاضی ثطای انقکبؼ اضظـهبی قرهی ثبقس ( )Kozinets et al., 2010اکخط ضسمهطفهب پنهب هؿتنس
ظیطا مسیطا اظ وروز چنین مهطفکننسگبنی آگبه نیؿتنس .زض مغبلقه ( )Oral & Thurner, 2019که ثه نوضر کمی
انزبم گطفت تأحیط مخجت ضسمهطف ثط ضوی ضفبه مهطف کننسه تأییس قس و این نكب اظ تأییس نتیزه مغبلقه مب زاضز.
متتیطهبی نگطـ مهطفکننسه و تهمیمگیطی ذطیس مهطفکننسگب ثب مغبلقه ( Hung, de Kok, Verbek,
 )2016همپوقبنی زاقتنس .نتیزه مغبلقه ( )Chatzidakis & Lee, 2013که ثه مهطف اذالقی ،مهطف ظیؿت
محیغی ،مقبومت مهطف کننسه و مهطف نمبزین اقبضه زاقتنس نیع همپوقبنی زاقت ثب نتبیذ ثهزؾت آمسه .ثب توره
ثه نؾطار ذجطگب میتوا اقسامبر ضسمهطف ضا قبمخر تحطیم کطز ثطنس (که زض مغبلقه (،)Lee et al., 2009a
فطیسمن ( ،)Friedman, 1999کوظینتؽ و هنسلمن (  )Kozinets & Handelman, 2004و ( Meritza, &Yuxel
 ،)2009تج یتبر ق بهی ثط ف یه ثطنس (همضاؾتب ثب مغبلقه ( ،))Ozanne & Ballantine, 2010ققبضنویؿی ،مقبومت
زض ثطاثط مهطف (که توؾظ مغبلقه تبمپؿو و آضؾخ ( ،))2004قکخگیطی کمپین و محسوز کطز مهطف زانؿت .ثب
این حبل ثسو قنبذت انگیعه هبی ان ی این اقسامبر ،فطز نمیتوانس آ هب ضا ثه فنوا اقسامبر ضسمهطف زؾته ثنسی کنس
( .)Chatzidakis & Lee, 2013ثه فنوا مخبل ،فطزی که زضگیط اقتطاک گصاضی اؾت ثواؾغه ضسمهطف انگیعـهبی
اقتهبزی ثطای انزبم این کبض تطغیت قسه اؾت ( .)Ozanne & Ballantine, 2010ثهنوضر مكبثه ،تحطیم مهطف
میتوانس ثه زلیخ اذالقی ضخ زهس که آ ضا زض حیغه ضسمهطف قطاض میزهیم ( ،)Chatzidakis & Lee, 2013یب میتوانس
ثهواؾغه پیونسهبی قرهی انزبم قوز ( )Haffmann, 2011که زض این نوضر اظ حیغه ضسمهطف حصف می قوز .ثنبثطاین
زضک انگیعـهبیی که ثه ضسمهطف رهت میزهنس اهمیت ظیبزی زاضز .این مقبله زانف ذواننسه ضا نؿجت ثه موضوؿ

ضسمهطف و روانت مطتجظ ثب آ  ،افعایف میزهس .این زانف ثطای نبحجب ثطنس ،ثبظاضیبثب و همچنین فالقهمنسا
Financial Patriotism
Trauma Anti-Consumption

1
2
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ثه این موضوؿ که ثبیس زضک کننس ،افطاز چطا و چگونه زض مقبثخ مهطف کبل یب ذسمت مقبومت میکننس ،ثؿیبض م یس
اؾت و همچنین ثطای قنبؾبیی این افطاز و نگطـهبیی که نؿجت ثه ضفتبض ضسمهطف ذوز زاضنس نیع ثؿیبض کبضآمس
اؾت.
زض مزموؿ متتیطهبی الگوی اؾترطاد قسه اعالفبر ذوثی ضا زض اذتیبض نبحجب ثطنس اظ این حیج قطاض مدیزهدس
که چه فوام ی که ثه نوضر مؿتقیم و غیطمؿتقیم ثبفج ثطوظ ضفتبض ضسمهطف زض ثین مهطفکننسگب میقوز .ثدب
توره ثه وروز ضقبثت قسیس زض ثبظاض و قجکههبی ارتمبفی که مورت گؿتطـ ثبظاضیبثی زهب ثه زهب قدسه اؾدت،
لظم اؾت ثطنس ثب زضنؾطزاقتن قطایظ و فم کطز ذوز و ثط فقبلیتهبی ثطنس نؿجت ثه قنبؾبیی ،اولویتثنسی و تقیین
ضطیت اهمیت هط یک اظ فوامخ تأحیطگصاض اقسام نموزه ،تب ثب ثطنبمهضیعیهبی زقیق و زض ظمب منبؾت این فوامدخ ضا
حصف یب احط آ هب ضا کبهف زهس و ثتوانس اظ ثطوظ این ضفتبض نیع ر وگیطی نمبیس .زض نوضر ثطوظ ضفتبض ضسمهدطف نیدع
این مسل ضاهکبضهب و پیكنهبزهبی منبؾجی ضا اضائه میزهس که میتوا گ ت اؾت بزه اظ آ هب منزط ثه کبهف احدط آ
و هم چنین ثبظگكت مهطف کننسگب ثه مهطف کبل و ذسمبر قوز .پیبمسهبی ضفتبض ضسمهطف ثطای ثطنس اعالفبر
مهمی ضا زض اذتیبض نبحجب ثطنس اظ این حیج قطاض میزهس که این ضفتبض یک ضفتبضی اؾت که ثب تورده ثده ثدبلضفتن
ؾغح زانف و اعالفبر مهطفکننسگب زض نوضر ثطوظ اقتجبه یب ذغبیی اظ ؾوی ثطنس میتوانس منزط ثه اظزؾتزاز
مكتطیب و ؾهم ثبظاض ثطای ثطنس قوز .یبفتههبی مب میتوانس یک زؾتوضالقمخ ربمـ و قبثخ افتجبض زض ذهدول ضفتدبض
ضسمهطف ثبقس و تونیههبی ظیبزی ثطای ثبظاض و ؾیبؾتگصاضا مهطف و همچنین زلیخ ثطوظ ضفتدبض ضسمهدطف
زض ثین مهطفکننسگب زاضز و توره ثه متتیطهبی الگو میتوانس تب حس ظیبزی ضاهنمبی ذوثی ثطای پیكدجطز اهدساف و
پیكگیطی اظ مكکالر زض مؿیط زؾتیبثی ثه اهساف کمک قبیب تورهی ثه نبحجب ثطنس کنس.
 .7پیطىُادَای کاربردی
اظ یبفتههبی پػوهف حبضط میتوا ثه عوض زقیق ثطای پبؾد ثه ؾؤال پػوهف مجنی ثط اینکه فوامدخ مدؤحط ثدط
ضفتبض ضسمهطف و پیبمسهبی آ زض میب مهطفکننسگب چیؿت؟ اؾت بزه نموز .نتبیذ این مغبلقه نكب میزهس کده
اهساف مهطفکننسگب اظ ضفتبض ضسمهطف چیؿت و چه فوام ی ثبفج ثطوظ آ میقوز و همچنین نتبیذ و پیبمسهبی
آ ثطای ثطنس و مهطفکننسگب چه می توانس ثبقس .زض این ضاؾتب ،ثه نبحجب ثطنس ،مسیطا  ،ثبظاضیبثب  ،فطوقدنسگب و
تهمیمگیطنسگب پیكنهبز میقوز که اظ نتبیذ ثهزؾتآمسه اظ این پػوهف زض ایزبز معیتهدبی ضقدبثتی ،1قنبؾدبیی،
اولویت ثنسی و حصف و کبهف احطار هط یک اظ فوامخ تأحیطگصاض مؤحط ثط ضفتبض ضسمهطف اؾت بزه نمبیندس .همچندین
ثبیؿتی ثه نوضر زوضهای فم کطز ذوز ضا هم اظ منؾط مهطفکننسگب و هم نیطوی انؿبنی موضز اضظیدبثی و تح یدخ
قطاض زهس .اظ آنزبییکه این پػوهف زض حوظه ضفتبض ضسمهطف انزبم قسه اؾت نتیزه آ مدیتواندس ثدطای ندبحجب
کؿتوکبضهب و نبمونكب هبی تزبضی کبضثطز زاقته ثبقس ظیطا زض زنیبی ضقبثتی امدطوظه زض ندوضتی کده ثده نیبظهدب و
ذواؾتههبی مكتطیب پبؾد زازه نكوز میتوانس تجقبر رجطا نبپصیطی ثطای آ هب قوز.

1 Competitive Advantage
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 .8پیطىُادَایی برای پصيَصَای آیىذٌ ي محذيدیتَا
اظ زیسگبه نؾطی ،این مقبله ثب ثهکبضگیطی ضوـهبی رسیس پػوهكی زض حدوظه ثبظاضیدبثی ،اؾدت بزه اظ ازثیدبر نؾدطی
موروز زض ظمینه ضسمهطف و مقبیؿه آ هب ،اهساف ،فوامخ و پیبمسهبی آ ضا اضائه نموزه اؾت .همچنین این مقبله ثب
ثطضؾی نوقتههبی پطاکنسه زض ظمینه ضفتبض ضسمهطف متتیطهبی مهم و تأحیطگصاض زض ایزبز این ضفتدبض ضا ثدب تورده ثده
نؾطهبی اؾبتیس و ذجطگب قنبؾبیی و ضاثغه هط یک ضا تح یخ میکنس .زض این ظمینه ،این پػوهف ثده ثسنده زض حدبل
ضقس ف م ثبظاضیبثی و ازثیبر موضوؿ می افعایس .نوؿ این پػوهف اظنؾط هسف اکتكبفی و ثنیدبزین اؾدت و ایدنگونده
پػوهفهب ثه ؾبذت الگوهبی نؾطی ثطای تجیین پسیسههب میپطزاظز و رنجههبی کبضثطزی یب فم ی کمتط زض اینگونده
تحقیقبر مسنؾط قطاض میگیطز ( .)Mirzaei, 2018اینگونه پػوهفهب ثطای ثطقمبضی نتدبیذ ف مدی و کدبضثطزی ثدب
تحقیقبر کبضثطزی همطاه میقونسر ثباینحبل ،این پػوهف پیبمسهبی ف می و کبضثطزی نیع ثطای ثبظاضیبثب ثه همدطاه
زاضز .این تحقیق ثب ثطضؾی ربمـ نوقتههبی پطاکنسه و ؾبظمبنسهی آ هب و همچنین زازههبی کی ی رمـآوضیقسه اظ
اؾبتیس مترهم زض این حوظه ،اهساف ،فوامدخ و نتدبیذ و پیبمدسهبی آ  ،مكدرم قدسه اؾدت .هدط یدک اظ ایدن
متتیطهبیی که اظ ثه زؾت میآینس ،نكبنگط کسهبی مقنبیی اؾت .میتوا الگدوی اضائدهقدسه زض ایدن مقبلده ضا ثدطای
کبلهب و ذسمبر ضقبثتی زض ثبظاضهبی مهطفی و ننقتی موضز ؾنزف و اضظیبثی قطاض زاز.
زض مغبلقبر کی ی ،تح یخ محهول فطاینس م هومپطزاظی (کسگصاضی) اؾت و مبهیت ت ؿیطی زاضز .انتردبة هدط
یک اظ ضوـهبی تح یخ ثبیس متنبؾت ثب ضوـقنبؾی پدػوهف ثبقدس زض محدسوزهای مكدرم انزدبم مدیقدوز و
محسوزیتهبیی ثه همطاه زاضز .ثب توره ثه اینکه م هوم ضفتبض ضسمهطف یک موضوؿ رسیدسی مدیثبقدس ،تح یدخ و
ثطضؾی ف می نیع زض این ظمینه نوضر نگطفته اؾتر ثنبثطاین ثعضگ تطین محسوزیت پدػوهف حبضدط ،نجدوز پیكدینه
ف می زض این حوظه اؾت که م هومؾبظی و تح یخ زض این حوظه ضا مكکخ میؾبظز .اظ زیگط محسوزیتهبی پدػوهف
میتوا ثه امکب ت بؾیط مرت اظ پسیسهی موضز مغبلقه اقبضه نموز و قبفستب ت ؿیط نوضرگطفته زض ایدن پدػوهف،
تنهب یکی اظ ت بؾیط ممکن و پصیطفتنی زض این ذهول میثبقس .ؾبیط محسوزیتهبی پػوهف قبمخ ،ضفتبض ؾیبؾدی
مكبضکتکننسگب و همچنین محسوزیت مهبحجه ثوز.
مىابع
اؾتطواؼ ،انؿ م ،کطثین ،رولیت ( .)1397مجبنی پػوهف کی ی فنو و مطاحخ تولیس نؾطیهی ظمینهای ،متطرم
اثطاهیم افكبض ،چبح ه تم ،تهطا  :نكط نی.
مبضیع ،مبیکخ زیویس ( .)1395ضوـهبی پػوهف کی ی زض مسیطیت ثبظضگبنی ،حیسضظازه ،کبمجیع ،مطیدنػاز انخ ،ف ی،
چبح اول ،تهطا  :نكط ف م.140 .
محمسپوض ،احمس ( .)1397ضس ضوـ ،چبح اول ،تهطا  :نكط لوگوؼ.301-300 .
میطظایی ،ذ یخ ( .)1394پػوهف ،پػوهكگطی و پػوهكنبمه نویؿی ،چبح پنزم ،تهطا  :انتكبضار ربمقه قنبؾب .
.10

ارائٍ الگًی رفتار ضدمصرف در بازار ایران با ريیکرد وظریٍ دادٌ بىیاد

333

References
Adams, A. T. (2014). Global consumers are willing to put their money where their heart is
when it comes to goods and services from companies committed to social
responsibility, Nielsen Company. Nielsen Press Room. Retrieved April, 8, 2015.
Ajzen, I. (1985). From intentions to actions: A theory of planned behavior. In Action control
(11-39). Springer, Berlin, Heidelberg.
Chatzidakis, A., & Lee, M. S. (2013). Anti-consumption as the study of reasons against.
Journal of Macromarketing, 33(3), 190-203.
Cherrier, H., & Murray, J. B. (2007). Reflexive dispossession and the self: constructing a
processual theory of identity. Consumption Markets & Culture, 10(1), 1-29.
Cherrier, H., Black, I. R., & Lee, M. (2011). Intentional non‐consumption for
sustainability. European Journal of Marketing.
Choi, S. H. (2011). Anti-consumption becomes a trend. SERI Quarterly, 4(3), 117.
Corbin, J., & Strauss, A. (2014). Basics of qualitative research: Techniques and procedures
for developing grounded theory. Sage publications (in Persian)
Craig Smith, N. (1990). Morality and the market: consumer pressure for corporate
accountability.
Creswell, J. W., & Miller, D. L. (2000). Determining validity in qualitative inquiry. Theory
into practice, 39(3), 124-130.
Daniel, M., & Sirieix, L. (2014). From Sustainable Consumption to Sustainable Practices.
UMR MOISA: Marches, Organisations, Institutions et Strategies d Acteurs:
CIHEAMIAMM, CIRAD, INRA, Montpellier SupAgro, IRD-Montpellier, France.
Dassopoulos, A. (2015). Anti‐Consumption Tactics. The Wiley Blackwell Encyclopedia of
Consumption and Consumer Studies, 1-4.
Dennis, C., Harris, L., Bekin, C., Carrigan, M., & Szmigin, I. (2005). Defying marketing
sovereignty: Voluntary simplicity at new consumption communities. Qualitative
Market Research: an international journal.
Dennis, C., Harris, L., Bekin, C., Carrigan, M., & Szmigin, I. (2005). Defying marketing
sovereignty: Voluntary simplicity at new consumption communities. Qualitative
Market Research: an international journal.
Downing, S. M. (2004). Reliability: on the reproducibility of assessment data. Medical
education, 38(9), 1006-1012.
Etzioni, A. (1998). Voluntary simplicity: characterization, select psychological implications,
and societal consequences. Journal of Economic Psychology, 19(5), 619–643.
Fishbein, M., & Ajzen, I. (1980). Understanding attitudes and predicting social behavior.
Fleiss, J. L. (1981). Balanced incomplete block designs for inter-rater reliability
studies. Applied Psychological Measurement, 5(1), 105-112.
Henings, N., & Barbara, S. (2015). Anti-consumption In wiely Encyclopedia of management,
edited by Cary L. cooper. 3rd edition, 9. New York: Wiley & Sons.

338

8331 ، شوبره دوم،دوره ششن

ٌمطالعات رفتار مصرف کىىد

Hoffmann, S. (2011). Anti‐consumption as a means to save jobs. European Journal of
Marketing.
International Institute for Sustainable Development. (2013). Who Are the Green Consumers?
Green Consumers, Markets. Business and Sustainable Development Guide.
Iyer, R. & Muncy, J.A. (2009). Purpose and object of anti-consumption. Journal of Business
Research, 62, 160-168.
Kozinets, R. V., Handelman, J. M., & Lee, M. S. (2010). Don’t read this; or, who cares what
the hell anti‐consumption is, anyways? Consumption Markets & Culture, 13 (3), 225233.
Lee, M. S., & Ahn, C. S. Y. (2016). Anti‐consumption, materialism, and consumer well‐
being. Journal of Consumer Affairs, 50(1), 18-47.
Lee, M. S., Fernandez, K. V., & Hyman, M. R. (2009). Anti-consumption: An overview and
research agenda.
Maniates, M. (2002). In search of consumptive resistance: The voluntary simplicity
movement. Confronting consumption, 199-235.
Markowitz, E. M., & Bowerman, T. (2012). How much is enough? Examining the public's
beliefs about consumption. Analyses of Social Issues and Public Policy, 12(1), 167189.
McWilliams, A. (2015). Corporate Social Responsibility. In Wiley Encyclopedia of
Management. John Wiley & Sons, Ltd.1-4.
Mirzaei, Kh. (2015). Qualitative Researching: Research, Researching & Writing. Fifth
Edition. Tehran: Fozhan Publication. (in Persian)
Mohammad pour, A. (2018). Counter-Method. First Edition. Tehran: Logos Publication. (in
Persian)
Myers, Michael D. (2013). Qualitative Research in Business & Management. Heidarzadeh,
Kambiz, Merikhnejad Asl, Ali, Tehran: ELM Publication. (in Persian)
Nepomuceno, M. V., & Laroche, M. (2017). When materialists intend to resist consumption:
The moderating role of self-control and long-term orientation. Journal of Business
Ethics, 143(3), 467-483
Ozanne, L. K., & Ballantine, P. W. (2010). Sharing as a form of anti‐consumption? An
examination of toy library users. Journal of Consumer Behaviour, 9(6), 485-498.
Prothero, A., Dobscha, S., Freund, J., Kilbourne, W. E., Luchs, M. G., Ozanne, L. K., &
Thøgersen, J. (2011). Sustainable consumption: Opportunities for consumer research
and public policy. Journal of Public Policy & Marketing, 30(1), 31-38.
Rayapura, A. (2014). Millennials Most Sustainability-Conscious Generation Yet, But Don’t
Call Them ‘Environmentalists’ Sustainable Brands.
Shama, A. (1985). The voluntary simplicity consumer. Journal of Consumer Marketing, 2
(4), p. 57-63.
Shao, M. (2009). Social Pressures Affect Corporate Strategy and Performance. Stanford
Graduate School of Business.

333

ارائٍ الگًی رفتار ضدمصرف در بازار ایران با ريیکرد وظریٍ دادٌ بىیاد

Sharp, A., Høj, S. & Wheeler, M. (2010). Proscription and its impact on anti-consumption
behavior and attitudes: the case of plastic bags. Journal of Consumer Behaviour, 9,
470-484.
the

and

D., & Newholm, T. (2002). Voluntary simplicity
consumption. Psychology & Marketing, 19(2), 167-185.

of

ethics

&

Anticonsumption attitudes. Psychology

Shaw,

Zavestoski, S. (2002). Guest editorial:
Marketing, 19(2), 121-126.

وًیسىذگان ایه مقالٍ:
محمذ وظریان؛ زانكزوی زوضهی زکتطی زانكگبه آظاز اؾالمی واحس ف وم و تحقیقبر تهدطا  ،ضیدیؽ
گطوه اموض پػوهكی ؾبظمب اموض مبلیبتی کكوض و همچنین مسیط زاذ ی فه نبمه ف می پػوهكنبمه مبلیبر
میثبقنس و فالوه ثط چبح مقبلتی زض مزالر ف می و مقتجدط زاذ دی و ذدبضری ،زاضای کتجدی زض ظمینده
ثبظاضیبثی نیع میقنس.
حسیه يظیفٍديست؛ اؾتبز تمبم و فضدو هیدأر ف مدی زانكدگبه آظاز اؾدالمی واحدس ف دوم و
تحقیقبر تهطا میثبقنس .ایكب ضاهنمبیی و مكبوضه پبیب نبمههب و ضؾبلههبی متقسزی ضا زض مقبعـ
کبضقنبؾی اضقس و زکتطی ثط فهسه زاقتهانس و ضمن چبح مقبلر متقسز زض مزالر مقتجدط ف مدی
زاذ ی و ثینالم ی ،زاضای کتبةهبی متقسزی نیع زض حوظه ثبظاضیبثی میثبقنس.
کامبیس حیذرزادٌ؛ زانكیبض و فضو هیأر ف می زانكگبه آظاز اؾالمی واحس ف وم و تحقیقبر تهطا
میثبقنس .ایكب ضاهنمبیی و مكبوضه پبیب نبمههب و ضؾبلههبی متقسزی ضا زض مقبعـ کبضقنبؾی اضقس و
زکتطی ثط فهسه زاقتهانس و ضمن چبح مقبلر متقسز زض مزالر مقتجط ف می زاذ ی و ثدینالم دی،
زاضای کتبةهبی متقسزی نیع زض حوظه ثبظاضیبثی میثبقنس.
کریم حمذی؛ زانكیبض و فضو هیأر ف مدی زانكدگبه آظاز اؾدالمی واحدس ف دوم و تحقیقدبر تهدطا
میثبقنس .ایكب ضاهنمبیی و مكبوضه پبیب نبمههب و ضؾبلههبی متقسزی ضا زض مقبعـ کبضقنبؾدی اضقدس و
زکتطی ثط فهسه زاقته انس و ضمن چبح مقبلر متقسز زض مزالر مقتجط ف مدی زاذ دی و ثدینالم دی،
زاضای کتجی نیع زض حوظه ثبظاضیبثی میثبقنس.

