
 شناسي ايرانهای انسانپژوهش

 2، شماره ۸دوره 

 ۷-2۹، صص ۱۳۹۷پايیز و زمستان 
 

 :اقتدار کاریزماتیک مدرن

مردم نگاری انتقادی از راهبردهای اقناع اقتدارگرایانه/ابزارانگارانه 

 ایبازاریابی شبکههای سودمحور در شرکت
 علي روحاني۱
 سهیال حاجي حیدری2

0۳/06/۷۱۳۹تاريخ دريافت:   
  ۱6/۱0/۷۱۳۹تاريخ پذيرش: 

 چکیده
 دراکثر کشورهای جهان هاو منطق سودمحوری آن به جزئي الينفک از زندگي بسیاری از انسانبازار امروزه 

 رهنگيف ، اجتماعي واقتصادی، سیاسي هایپیچیدگيها و اين وضعیت با به هم پیوستگي. تبديل شده است

های که انديشه سازدمتجلي ميهای جديدی از داد و ستد را سبکو  آمیخته استجوامع معاصر درهم

های ای منطق بازار آزاد در تمامي حوزهگونهبه .آوردهمراه ميفرهنگي و رفتار اقتصادی خاص خود را 

اجتماعي و فرهنگي منطق پیامدهای  کهحاضر سعي شده  پژوهشدر اجتماعي نیز سیطره يافته است. 

های الزم ای مورد واکاوی قرار گیرد. بررسيهای شبکهبازاريابي هایشرکتحوزه  دربازار اين  ۀسودمحوران

 .ای کارسپیکن انجام گرفته استمرحله پنجانتقادی و بر اساس رويکرد  نگاریمردمگیری از روش با بهره

مشاهده مشارکتي پنهان )يک  دو تکنیکاز  های حاصل هم به صورت اتیک و هم به صورت امیک،داده

ه دست آمدبهای بازاريابي شبکههای شرکتنفر از افراد انصرافي از  شانزده با های عمیقمصاحبهسال( و 

نفوذ، های حصارکاری، تقويت مهارتتوان به مي اصلي استخراج شده های(مضامین )تماست. از جمله 

شناسي پسند، جلسات روانهای اقناع عامهراهبردآموزش اقتدارگرايانه، تکراری،  ۀهای سختگیرانآموزش

های تشويقي بجستیک و ويژنتیک، آزادسازی عواطف نامتعارف، کاريزماتیزاسیون اعضای عامیانه، جشن

با استفاده  ایهای بازاريابي شبکهتوان اين نتیجه را بیان کرد که شرکتطور کلي ميبه و ... اشاره کرد. موفق

کنند که اغوا ميها پسند افراد را برای جذب در اين شرکتو راهبردهای اقتداری/ابزارانگارانه/عامه فنوناز 

های سازی سود اين شرکتسازی برای تمامي افراد عضو، بلکه برای حداکثردنه سو ،در نهايت هدف اصلي آنان

  ای است. بازاريابي شبکه

ي بهای بازارياشرکتحداکثرسازی سود،  ،های اقتدارگرايانهآموزش ،اقتدار کاريزماتیک مدرن :گانکلیدواژ

 .انتقادی نگاریمردمای، شبکه
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 مقدمه و بیان مسئله

 شاهد ،و تجارت هاتي و جهاني شدن رسانهعابزرگراه اطال ۀ، بیش از پیش با توسعههرروز

 ستا بوه و حتي محدود و ويژه را گرفتهان هایجای بازاريابيهستیم که « يک به يک هایبازاريابي»

بازاريابي، که به بازاريابي سبکي از . (۱۷6: ۱۳۹۳، نقل شده در ذکايي ۱۳۷۹)داوسن و فاستر، 

اصلي آن بر عوامل و معامالت به  ۀنوعي از بازاريابي است که تکیکه در واقع معروف است، ای شبکه

ای در حدود يک قرن قبل مطرح شد و از همان در يک شبکه است. بازاريابي شبکه هم پیوسته

سوء  ۀطلب را به استفادودجو و منفعتکثیری از افراد س ۀشمار آن، عدهای بيا کشف قابلیتزمان ب

 درقم زدر سراسر دنیا واداشت. همین امر اتفاقات مشابهي را در ساير کشورها  تجارت از اين سبک

ها و افراد را خانواده مستقیماٌدر سراسر دنیا اين سبک بازاريابي (. 20-2۱: ۱۳۸۷اصغری و فقیه، )

گونه که به صورت قارچ يسبکد. شوبا عنوان پخش محدود خوانده ميو گاهي  دهدهدف قرار مي

نتورک »بازاريابي چندسطحي و در اصطالح  ديگری چونهای با نام است و گسترشدر حال 

به جای فروش محصوالت از طريق  ،ای که تولیدکنندهشیوهشود. مي نیز شناخته ۱«مارکتینگ

رساند و با های فروش، محصوالت خود را از طريق خود خريداران و مشتريان به فروش ميواسطه

رای بدهد و د را به صورت تصاعدی شکل ميای از افراافزايش تعداد فروشندگان و مشتريان، شبکه

 به مدد راهبردهایافراد را  نهايتاًو گیرد های متنوعي را به کار ميراهبردکه مذکور گیری شبشکل

 کند.مي بکهمتقاعد به گرويدن به شمتنوع، 

 و رفتارهایها ها پیام قرار داريم که به منظور تغییر نگرشروزه در معرض بمباران ده مهه

گان دهندشدند، آگهيواقع نميمؤثر  هاواضح است که اگر اين پیام .اندطراحي شده کنندگانمصرف

)بارون،  دندکر، صرف نميکنندآنچه تبلیغ مي به انجامرا در تالش برای ترغیب افراد مبالغ هنگفتي 

همان مسیری است که اعضا در ترغیب و متقاعدسازی  .(2۱4-2۱5: ۱۳۹4بیرن و برنسکامب، 

که  هاييدارند؛ آن مقبولیتايي که هرسان. مبدل شدن به پیامکنندای طي ميهای شبکهيابيبازار

کنند يا در ارتباط با موضوع عرضهچیزی، چطور صحبت راجع به چهکه بدانند  دبیننآموزش مي

و از اين طريق با  بیان کنندرا  اظهار نظر ترينهمتقاعدکنند ،گراييشده چطور با الصاق به تخصص

 تسمسیر، پژوهش حاضر قصد داشته این در هم مقصود نهايي نائل آيند.به ترغیب ديگران، 

ي ای را بررسهای بازايابي شبکهها و راهبردهای اقناع برای فروش وحداکثرسازی سود شرکتفرايند

ي، شناسو واکاوی کند. درواقع، اين پژوهش درصدد است با استفاده از رويکردهای انتقادی در جامعه

 ۀبر اساس منطق بازار آزاد حاشیای شبکه های بازاريابيشرکت شودموجب ميکه را هايي فرايند

 ،ندنهای اقتصادی و اجتماعي فراواني به اعضا برساو در مقابل ضرر و آسیبدهند سود خود را ارتقا 

 هایانتقادی، به عنوان يکي از روش نگاریمردمبررسي و واکاوی کند. در نتیجه با استفاده از روش 
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 ار های اجتماعي پنهانيشناسي، سعي خواهد شد، واقعیتجامعهجديد در علوم اجتماعي و نسبتاً 

 ند. افشا ک ،افراد است ۀمنطق پول بر جهان زيست ۀو سلطوضعیت نابرابر اقتصادی  ناشي ازکه 

 چارچوب مفهومی
های کمي و کیفي در تحقیقات اجتماعي     های فلسففففي و پارادايمي روش  با درنظرگرفتن تفاوت  

ظری در های کیفي از چارچوبي مفهومي در مقابل مباني و چارچوب ن      پژوهشدر (، 200۱، ۱)پتن

شود که تمرکز . چارچوب مفهومي، مفاهیم و نظرياتي را شامل ميشودهای کمي استفاده ميروش

صلي مطالعه بر آن  ست )کرس  ا ستوار ا پارادايم اين (. 200۷، ۳؛ بلیکي200۱؛ پتن، 200۷، 2ولها ا

ستای  بر همین اساس يکرد پارادايم انتقادی شاکله يافته است.   بر اساس رو  نیز پژوهش  رائۀا در را

سیت نظری،   تأمین  وچارچوب مفهومي انتقادی  سا شد   ح هايي که  فرايندها و نظريهسعي خواهد 

د  اند به اختصار بیان شوند. درواقع، سعي خواه   محققان را در ورود به میدان پژوهش ياری ساخته 

  لاگیری گروه و همبسففتگي گروهي و اعمچگونگي شففکل هايي که دربارۀفرايندها و شففد نظريه

شیني بر              ،اقتدار بر گروه وجود دارد ضي و پی شد مدلي فر سعي خواهد  شود. در نهايت  سي  برر

ورود و مواجهه با   ی ترسیم شود تا راهنمای عملي نحوۀ  اساس چارچوب مفهومي و حساسیت نظر   

   میدان را برای محققان ترسیم نمايند.

ای که اعض اشاره کردبستگي گروه ب همدر قال مايکل هکتر توان به اشاراتدر اولین گام مي

که از اين طريق، نفع شخصي عايدشان جويند ، فقط زماني در اقدام جمعي شرکت مييک گروه

از اعضای گروه برای مشارکت در  مکفيگیرد که تعداد شکل مي هنگاميشود. جنبش جمعي مي

که وند شراضي به کار ميانديشان فقط هنگامي حسابگران و عاقبتبه توافق برسند. همچنین آن 

 .(6۹: ۱۳۹4)روحاني،  های احتمالي باشدمنافع مورد انتظارشان بیش از زيان

(. ۳۸:۱۳۸6)رفعت جاه، است  اقتدار و اشتراکات وجود مستلزم هر گروه يا شبکه بقایبنا و 

انجام دهد.  ،خواهدکاری را که مي انسان به رغم مخالفت ديگران در نظر وبر قدرت يعني

 قدرت سه نوع در مورداند. وبر قائل شده فاوتشناسان بسیاری بین قدرت قهری و اقتدار تجامعه

ده را دو امر در هم تنیفوکو قدرت و دانش  ، کاريزمايي، عقالني.؛ اقتدار سنتيکندرا بیان مياقتدار 

پیوستگي گروه همستند که در بهکه از جمله مواردی ه (5۷۷-5۷۸: ۱۳۹5دنز، )گی کندعنوان مي

 ثرند.مؤ

که افراد را به است هر چیزی  مبین« پیوستگيهمبه»، همکارانفستینگر، بک و از نظر 

که اند: رفتار نماديني ا بررسي کردهکننده ردو نوع فعالیت تقويتآنها شرکت در گروه جذب کند. 

 تنامیم و ديگری فعالیتي که به طريق ديگر ارزشمند اسمي« تأيید اجتماعي»)احساس( آن را 
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که ديگران به آن  را به کار بردند« ارتباطات» ی به ناممتغیر مثل انجام هر کار جالب. همچنین

تر باشد، اعضای آن بیشتر پیوستهها معتقدند هر چه گروه به همآن اند.گفته« کنش متقابل»

ر و ها در مسیر ارزشمندتری قرار گیرد )کوزند در رفتار يکديگر تغییر ايجاد کنند تا فعالیتتوانمي

 (.۱0۱: ۱۳۸5روزنبرگ، 
 شوند و به واسطۀای جمعي تولید ميهفراينددورکیم عواطف و احساسات از طريق از نظر 

)روحاني، د ندهيهای همبستگي اجتماعي را شکل مد و پايهنشوو قانوني ميديگران تقويت تأيید 

 داندمي عیت باشد، کاریتناسب احساس و موق را که هدفش ايجاد شیلد، کاریهاک(. 54: ۱۳۹4

 ه شکلي دلخواهدهند. ما کار احساسي را نه بها پیوسته و حتي در تنهايي انجام ميانسان که همۀ

دهیم. قواعدی که در انجام مي« احساسات قواعد»مشخص و تحت تبعیت از  بلکه، در يک محدودۀ

گیرند. های مختلف، اشکال متفاوتي به خود ميهای فرهنگي جامعه ريشه دارند و در بخشارزش

که وقتي کار احساسي در  نويسدچنین مي« شدگيشيء»، «های کوک شدهقلب»کتاب در  وی

مبدل « نیروی کار احساسي» هگیرد، کار از حالت طبیعي خارج و براستای انجام شغل قرار مي

  (.2۷-2۸: ۱۳۹۱پور، )کیاند شومي

ند کرا مطرح مي« مديريت عاطفي»ا ي« کار عاطفي» ، مفاهیمکار گافمن بسط در شیلدهاک

نظريه  طبقتوان در نظريات مختلف نیز عنوان کرد. (. احساسات را مي54-55: ۱۳۹4)روحاني، 

ا توان بند، ميهستکه با يکديگر در اختالف و تضاد  شوند هاييکه افراد عضو گروهتضاد، هنگامي

ها را برضد يکديگر به شورش و عصیان واداشت و احساسات ها، آنبرانگیختن احساسات اعضای گروه

با اين  (.40-4۱: ۱۳۸۸ها را در راستای پیشبرد اهداف کشمکش به کار بست )رباني و کیانپور، آن

دار از جامعه( طي های اجتماعي مرزی )کرانهبا عضويت در گروهها ی که انسانفرايند تفاسیر

 زير قابل ارائه است. کنند در قالب مدلمي

 
 گیری هويت گروهي در منطق بازارشکل فرايند. مدل شماره يک: ۱شکل 
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 های پژوهشپرسش
چگونه و به وسیله چه ترفندهايي اقتدار کاريزماتیک خود را  ایبازاريابي شبکه سیستم .۱

 کند؟بر اعضا اعمال مي

 ای چگونه است؟های بازاريابي شبکهدر شرکتراهبردهای اقناع  .2

 ؟آموزندو راهبردهايي را مي فنونها، زشبا ورود به سیستم، اعضا چه آمو .۳

 ای چگونه است و چه محتوايي دارد؟های بازاريابي شبکهجلسات در شرکت .4

و های موجود را چگونه درک های به کار رفته در شبکهراهبردها، جلسات و اعضا، برنامه .5

ها، اقدامات انجام گرفته در اين سیستم چگونه ذهني آن کنند و در نظام معانيتجربه مي

 شوند؟درک و تفسیر مي

 

 شناسی پژوهشروش
 در اين روش به سببانتقادی انجام گرفته است. محققان  نگاریمردمپژوهش حاضر بر مبنای روش 

 نگاریمردمکارسپیکن در انجام  .اندمطلوب از رويکرد کارسپیکن بهره گرفته ۀرسیدن به نتیج

مشارکتي،  ۀمشاهد )رويکرد اتیک( اول ۀمرحل د.کنمي ارائهای مرحله 5کردی انتقادی روي

 وگذارد میدان مي پا به به صورت ناشناس پژوهشگر است، غیرتزاحمي برای ورود به میدان تحقیق

 مشاهداتبا تنظیم  محقق ،مدو ۀمرحلدر . پردازدو مشاهدات مي هافرايند ،هافعالیتتمامي  به ثبت

 بعدی ۀ. مرحل(رويکرد اتیک) دکنطراحي ميرا  ههای اولیمقوله، ي اولیهيهاتحلیل و ارائۀخود 

محقق با اطالع  که به موضوع دارد رويکردی امیک و گوهای آشکار و بالواسطه استوگفت شامل

گوهای وبا انجام گفت شود و، وارد میدان ميدر مورد انجام پژوهش کنندگانرکتبه مشا

، مشارکتکنندگان در اين مرحله ممکن است. پردازدآوری اطالعات ميبه جمعمحور، مصاحبه

: ۱۹۹6کارسپیکن، ) بکشندچالش  و يا به قرار دهند ، مورد ترديدکنند حفظ سازههای محقق را

 که شوندگانصدای مصاحبهشود. ميدهای اولیه مقايسه ربا رکو حاصل،دادههای سپس  (.۱55

ا ضبط و ثبت، و سپس به صورت هبا کسب اجازه از آن باشد،ها و ادعاهای بعدی ميسندی بر يافته

بین ساختارهای  بازسازی مضامین و حرکتاين روند با هدف . شودميسازی یات پیادهئجز و با کامل

 . گیردصورت ميتحلیل انتقادی  هایلمد به وسیلۀفرهنگي 

تجزيه و تحلیل  نهايي هایاندوخته ،شناختيجامعهبا نگاه کالن و بعدی  ۀدو مرحلدر 

شناسايي روابط ، اين رونداصلي هدف دهند. شوند و سطوح بازتولید خرد و کالن را نمايش ميمي

 تر واقعیتپیراموني و سطوح کالنقلمروهای و مورد مطالعه  ۀبین زمین فرهنگيهای همشکليو 

توجهي است که سهم قابلتحلیل سیستمها  ،بخش عمدهای ازمردمنگاری انتقادی کارسپیکناست. 

قبلي با عوامل  ۀدههای بدست آمده از مراحل سه گانداد. در پايان نیز دارافزايش اعتبار پژوهش ر د
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در جدول زير  (.۹۹۷: 200۷آشر، استوارت و د )شومياجتماعي کالن مقايسه و سیاسي ، نهادی

 کارسپیکن به اختصار نمايش داده شده است. ۀگان 5نیز مراحل 

 
 ۱5۳: 2006هاردکستل و همکاران،  مأخذ:، نگاری انتقادیکارسپیکن در مردم ۀپنجگان مراحل .۱جدول 

 تحلیل هاآوری دادهجمع توصیف مرحله

 های اولیهايجاد رکود ۱
غیرمشارکتي، تکسويه،  ۀکار میداني، مشاهد

 غیرتزاحمي، تأمل
 بازسازی فرهنگي)اتیک(

 بازسازی فرهنگي)اتیک( تحلیل بازساختي اولیه تفسیر محقق 2

 گوييوهای گفتتولید داده ۳
مشارکتي، مصاحبه، تعامل و  ۀکارمیداني، مشاهد

 تأمل
 بازسازی فرهنگي)امیک(

4 
ا ها بتوصیف روابط سیستم

 ترزمینه کالن
 تحلیل سیستمي)اتیک( انجام تحلیل سیستمي )اکتشاف(

 ایهای رابطهتبیین نظام 5
های سطح کالن ها با نظريهمرتب نمودن يافته

 )تبیین(
 تحلیل سیستمي)اتیک(

های شفاهي انتقادی از طريق مشاهده، مصاحبه يا تعامل نگاریمردمهای پژوهش داده

قادی انت نگاریمردمکنندگان در آن است. گردآوری شده و متمرکز بر معاني و تفسیرهای مشارکت

 ها و رفتارها در بستر اجتماعي دستتحقیقي است که اطالعات خود را با ارجاع به عقايد، ارزش

 ۀها از طريق مشاهد(. دراين پژوهش نیز داده۹۳: ۱۳۹2آورد )محمدپور، نخورده به دست مي

های فعال و مصاحبه اعضایاز  ساختارمندنیمه گوهای روايتي ووشارکتي، گفتم مستقیم، مشاهدۀ

مدارک  ای، بررسي اسناد،محور با افراد انصرافي از سیستم بازاريابي شبکهساختارمند، عمیق و روايت

 میداني انجام گرفت. وری شدۀآهای يادداشت و جمعادهو د

بايست به که در ابتدا مي مورد نظر هایبر همین اساس، عمل ورود به میدان و دريافت داده

مندی از د، با بهرهشآوری ميو ديد خود محقق جمع گر و ناظر بیروني از زعمعنوان يک مشاهده

بود.  مشارکتي پنهان مرحله اول تحقیق همراه با مشاهدۀ د.گانه کارسپیکن عملیاتي شد پنجرويکر

میدان تحقیق در يکي از  به يکي از محققان ورود با محقق مشارکتي مشاهدۀ ۱۳۹5 ماهدی در

 شرکت سايت در بازارياب عنوان به نامثبت انجام و ای )سايت اجتماعي(های بازاريابي شبکهشرکت

 افراد با مشارکت و تماس با و بیروني ناظر و مشاهدهگر عنوان به محقق و شد انجام بازاريابي

 دادههای آوریجمع به ،مطالعه مورد موضوع از عام و کلي شناخت به دستیابي هدف با موردمطالعه

 باعث میدان در ملموس حضور رفتمي احتمال زيرا ،بود غیرملموس حضور. پرداخت مشاهدهای

هايي که ، حضور مشارکتي بود و تمامي فعالیتبا وجود اين .دشو افراد واکنش هاتورن اثر ايجاد

اعضا بايد انجام دهند، کنجکاوانه و موشکافانه توسط محقق صورت پذيرفت. شرکت در تمامي 

هايي ها و ... انجام گرفت و حتي در اين راستا به خريد بستهها، سمینارها، جشنجلسات، کارگاه
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ها و . همچنین عکسد، بهداشتي  و ...( نیز اقدام شايشيبرای فروش )شامل جوراب، لوازم آر

 و اجتماعي هایهگرو به افراد از توجه و . مشاهداتشدها تهیه هايي نیز از جلسات و کارگاهفیلم

شد تمامي حاالت، رفتار سعي مي. دش اشتدياد و ضبط ،ثبت هايافته و معطوف رفتارها به سپس

آنجا ثبت و ضبط شود. تمامي روابط و مناسبات قدرت زير نظر  و گفتار و روايات افراد حاضر در

ي بازبینها فرايندکل  اينکه هرچند روز يکبار ويژه. بهشدطور مداوم رصد و بررسي ميبه بود و

 تامشاهد انجامتا ابعاد مختلف مورد توجه و بررسي قرار گیرند.  شدتر ميها منظمشد و مشاهدهمي

 وجود مشاهده طريق از در میدان جديد اطالعات جمعآوری امکان ديگر هک يافت ادامه زماني تا

اين . شد استفاده ،موردمطالعه ۀزمین توصیف و گزارش ارائه جهت مشاهدهای دادههای از. نداشت

 طول انجامید.به ۱۳۹۷ سال مرحله تا اوايل

 درصورت گرفت. در واقع  اجتماعي سايت در وضعیت کلي بعد، توصیف سپس در مرحلۀ

 به و افراد ها،سازیتصمیم ها،نقش قدرت، روابط تعامالت و قلمروها ها،حوزه اين مرحله بود که

ي های بازساختمورد بررسي محققان قرار گرفت و تحلیل سیستم اين در افراد تعامالت کلي طور

 تاد ش استخراج قلمروهايي و کلیدی موضوعات اولیه، مضامینبیان ديگر، اولیه صورت گرفتند. به

 ،شناختيغیرزبان جنبههای. دشو شناسايي بیشتری مقوالت هايافته اين مدد به بعدی مراحل در

 جريان يافته آن در عمل که بستری و زمینه همچنین و بدني زبان ،چهره حاالت ،ستهاژنظیر 

 . گرفت قرار بررسي مورددر کانون توجه بود و  نیز است

 که داده شد اطالع کنندگانمشارکت به باراين اما ؛داافت اتفاق میدان به ورود بار ديگر

 تحقیق در مشارکتکنندگان نظرات نقطه و ديدگاهها مرحله، اين در. است انجام حال در پژوهشي

های حاصله داده رسیدبه نظر مياز آنجا که  ،پس از آن. دش آوریجمع فردی مصاحبههای طريق از

 نفر ۱6ا ب آن ای پرداخته شد و پس ازمکفي نباشند به جستجو از افراد انصرافي از بازاريابي شبکه

 یدنرس تا انجام شدهو اين کار عمیق های، مصاحبهایشبکه بازاريابي سیستم از انصرافي افراد از

حقق م هایيافته و مضامین به نسبت کنشگران نگاه با اين هدف که ؛ادامه يافت نظری اشباع به

دنبال طورمداوم بهمحققان بهنیز که در طول مراحل اول و دوم  هرچند .شود يابيو ارز يبررس

های محققان، تنها اين . زيرا بر اساس يافتهباشند انصراف داده هاشرکتاين اعضايي بودند که از 

 ه و به دور از احساسات و تعصباتافراد بودند که توانسته بودند از سیستم فاصله منطقي گرفت

 های خود و شرکت بپردازند.مورد به ارزيابي انتقادی فعالیتبي

 معرفی میدان 
ان در آن صورت پذيرفت، عملیات مشاهده مشارکتي و پنه ۀکه کلی ،میدان مورد مطالعه و کاوش

ای بود که در راستای تبعیت از اخالق پژوهش نامي از های بازاريابي شبکهاز شرکت چهار شرکت

انتخاب شرکت ديگر در شهر اصفهان  ۳در شهر يزد و  هاشرکتاين يکي از ولي شود. آنها برده نمي
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ماه  ۱۱ای شهر يزد ثبت نام رسمي صورت پذيرفت و به مدت . در شرکت بازاريابي شبکهشدند

ماه در  4اعضا به فعالیت و تفحص پرداخته شد و به صورت غیر رسمي قريب به  همچون ديگر

نام پس از ثبتای در شهر اصفهان پرداخته شد و های بازاريابي شبکهشرکت از شرکت ۳جلسات 

های تمامي دادهها در اين شهر انجام گرفت و ای در شهر يزد، ادامه فعالیتدر شرکت بازاريابي شبکه

 د.شده ثبت، ضبط و مکتوب شآوری عجم

های تکنندگان از شرکمشارکتپس از تصمیم به شناسايي افراد انصرافي نیز سعي شد اين 

ب اغلالزم به ذکر است که دست آيد. تری بهتا اطالعات جامع وندبازاريابي مختلفي انتخاب ش

فعالیت در چند شرکت بازاريابي را داشتند.  ۀخود سابق )لیدر( هاسرگروهويژه نندگان، بهکمشارکت

ر ها داند. تمامي مصاحبهکنندگان با عناويني مستعار در جدول شماره دو گنجانده شدهمشارکت

، صورت گرفت. محققان تمام تالش خود را به کار گماشتند محیطي آرام و فاقد هرگونه مزاحمت

 مش به بیان حقايق و نظرات خود بپردازند. کنندگان بتوانند در کمال امنیت و آراتا مشارکت

 اخالق پژوهش
ها و ذاتي تحقیق است و طرح کاملي از ارزش کامالًی اخالق در پارادايم انتقادی مشخصه

اخالقي در اين  ۀدرواقع يک قاعد .دهدتحقیق را مدنظر قرار مي فراينديابي تاريخي در موقعیت

همدالنه و دلسوز و نه انساني رياکار؛ که البته اين  ۀپارادايم آن است که محقق فردی است با روحی

سری تمهیدها به عنوان موانع روابط شوند؛ بنابراين يکها مانع رفتار غیراخالقي نميمالحظه

 (.6۱: ۱۳۹2اند )محمدپور، غیراخالقي در تحقیق در نظر گرفته شده

در اين پژوهش نیز سعي شد تمامي مالحظات اخالقي تا سرحد امکان رعايت شود. بدين  لذا

ام کنندگان انجها با تعیین وقت، زمان و مکان مورد نظر توسط خود مشارکتمنظور تمامي مصاحبه

يک کنندگان انجام شد و هیچبا رضايت آگاهانه و قلبي مشارکتتماماً ها . همچنین مصاحبهگرفت

ها در دخالتي نداشت. مصاحبه فرايندار قدرت )زور، اجبار، تهديد، التماس و ...( در اين از ابز

های امن، آرام و به دور از هرگونه مزاحمت و اغتشاشي انجام پذيرفت. از همان آغاز سعي مکان

به منظور صرفاً  هامندی از مصاحبهشد اطمینان الزم در جهت محرمانه ماندن و همچنین بهرهمي

طلبانه، انجام شود. از ديگر اصول اخالقي رازداری و های سوء و منفعتانجام پژوهش و نه استفاده

به  تماماًهای ضبط شده باشد که بدين منظور تمامي مصاحبهکنندگان ميمشارکت حفظ گمنامي

ها کنندگان و حتي نام شرکتوسیله خود محقق مکتوب گشت و از طرفي تمامي اسامي مشارکت

کس جز خود که هیچشود مي اعالم های مستعار تغییر يافت. لذا در اين پژوهش صراحتاًنام به

  کنندگان نیست.محقق قادر به شناخت و دستیابي به افراد و منابع اطالعات مشارکت
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 بازاندیشی
ها و از انجام پژوهش داده و پس حینِ ان سعي نمودند پیش از،عالوه بر مالحظات اخالقي، محقق

يابي انتقادی قرار دهند. اين شیوه بر اساس راهنمايي عملي زهای خود را مدام مورد ارفرضپیش

 ( صورت گرفت. 200۳) ۱مالحظات بازانديشانه ماثنر و داثت

و مشاهدۀ  ۳. مشارکت طوالني۱ ۀبه وسیل هايافته 2قابلیت اعتماد همچنین در اين پژوهش

تأيید  6. توصیف غني؛4 5کنندگان؛مشارکتتأيید  .۳ 4. بررسي همکاران؛2یدان تحقیق؛ مداوم در م

تحقیق نیز با رعايت اصول و نکات مصاحبه، ثبت رخدادهای کامل و پیاده ۷اتکاپذيریتأيید  شد.

در تمامي مراحل تحقیق نیز ( 200۳) ۸سازی دقیق انجام گرفت. از تکنیک بازانديشي ماثنر و دوثت

 استفاده شد. 
 کنندگان پژوهشمشارکت .2جدول 

 سمت میزان فعالیت وضعیت تأهل وضعیت شغلي سال تولد نام مستعار

 عضو عادی ماه 6 متأهل آرايشگر ۱۳5۳ مهناز

 (لیدرسرگروه ) ماه ۱سال و  ۱ مجرد سرباز ۱۳۷2 اسماعیل

 عضو عادی ماه ۳ا سال و  متأهل آشپز رستوران ۱۳6۸ احسان

 عضو عادی ماه 6 متأهل دارخانه ۱۳6۷ فرزانه

 عضو عادی ماه 5 مجرد دانشجو  ۱۳۷4 فاطمه

 پرزنتور ماه ۸ مجرد دانشجو  ۱۳۷۳ محدثه

 عضو عادی ماه 4 مجرد دانشجو  ۱۳۷4 زهره

 مشاور سال ۱ متأهل خانه دار ۱۳65 منصوره

 مشاور ماه 4سال و  ۱ مطلقه گريمور ۱۳۷۱ طاهره

 مشاور، پرزنتور ماه ۸سال و  ۱ مجرد دانشجو ۱۳۷4 فريده

 عضو عادی ماه 6 متأهل دارخانه ۱۳۷۱ ياسمین

 عضو عادی ماه ۳ مجرد دانشجو  ۱۳۷۱ مهسا

 (لیدرسرگروه ) سال 2 مجرد دانشجو  ۱۳۷0 يوسف

 عضو عادی سال ۱ متأهل دانشجو  ۱۳۷4 شهره

 عضو عادی ماه ۱۱ مجرد دانشجو  ۱۳۷6 مهران

 (لیدرسرگروه ) سال 2 مجرد دانشجو  ۱۳۷۱ مصطفي

 

 

                                           
1 Mauthner & Doucet 
2 Credibility or Trustworthiness 
3 Prolonged Engagement 
4 Peer Review 
5 Member Checking 
6 External Audit 
7 dependability 
8 mauthner and doucet 
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 های پژوهشیافته
خط به عنوان و توضیحات آن  شده است ارائه )جدول سه( در جدول زيراختصار  اين مرحله، به

 .استشده ارائه  ۱داستان
 فرعي و اصلي تحقیق های(مضامین )تم .۳جدول 

 اصلی مضامین فرعی مضامین

 گیروقت ۀوقفجلسات بي

 حصار کاری

 جلسات مداوم

 جلسات هفتگي مستمر

 زماني کاریبي

 حصار زماني

 مکاني کاریبي

 شاپجلسات در رستوران و کافي

 جلسات در فضای باز های غیررسميجلسات در مکان

 اعضا ۀجلسات در خان

 های ارتباطي آموزش مهارت
 های ارتباطيتقويت مهارت

 فن بیانتقويت 

 ارتقای مهارت  نه شنیدن

 های نفوذ اجتماعي/روانيآموزش مهارت های نفوذتقويت مهارت

 پسند در نتورکشناسي عامههای روانآموزش

 های تمثیلي تکراریآموزش

 گیرانههای سختآموزش تکراری ۀهای سختگیرانآموزش

 فشار هنجاری در فراگیری آموزش

 های پرستیژ محورآزمون محورهای پرستیژ آزمون

 آزمون برای افزايش پرستیژکاری 

 سازیهای اقناعکسب مهارت

 توجیه اقناع

 بمباران اطالعاتي برای اقناع

 پافشاری در اقناع

 کاری برای فروشآموزش فريب

 کیفیتتوجیه محصول بي

 کاری در اقناع فريب

 غیرمنصفانه فروش ۀيادگیری فنون متبحران فروش غیرمنصفانه يادگیری فنون متبحرانه

 مشکالت اقناع افراد

 عدم اقناع اکثريت مردم مسائل اقناع عمومي

 ناتواني در اقناع مشتری

 آموزش اقتدارگرايانه
 آموزش اقتدارگرايانه

 اطالعات ۀديکت
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 های کالمي سلسله مراتبيآموزش

 آموزش سلسله مراتبي

 هاکنترل اقتدارگرايانه آموزش

 برای مشارکت در جلسات پیگیری اعضا
 جلسات آموزشيپیگیری شرکت در 

 جلسات آموزشي متنوع

 های فروشآموزش سبک

 اهمیت فروش های فروشآموزش سبک

 های سبک و نحوه فروشکالس

 پسندهای اقناع عامهراهبرد سازی در فروشهای اقناعکالس

 پسندسازی عامهاقناع قواعد 

 جلسات مداوم خودشناسي
 شناسي عامیانهجلسات روان

 جلسات هدف و آرزو

 جلسات فان شرايطي

 جلسات شرطي تکراری

 جلسات شرطي 

 بخشجلسات شادی

 جلسات رايگان چسب گروهي

 های رايگانهمايش

 تکراری شدن جلسات

 جلسات معرفي محصول
 جلسات محصول محور

 جلسات اطالعات محصولي

 های خصوصيجشن در باغ های خصوصيجشن در باغ

 های ويژنتیکجشن
 های تشويقي بجستیک و ويژنتیکجشن

 های تشويقي بجستیکجشن

 سخنان غیرمتعارف هیجاني برای تحريک اعضا
 آزادسازی عواطف نامتعارف

 برانگیختن هیجانات نامتعارف

 دلیل عدم شرکت در جلساتآف شدن به در جلساتدلیل عدم شرکت آف شدن به

 سودجويي در جلسات سودجويي در جلسات

 های جديدهای اصلي برای ورودیحضور سردسته

 موفق های(لیدرهای )سرگروهدعوت از  کاريزماتیزاسیون اعضای موفق

 کاريزماتیزاسیون اعضای موفق

 

از تحلیل بازساختي اولیه، پژوهشگران شناسي پژوهش اشاره شد، بعد که در روشهمچنان

 بار سعي داشتند تا با افرادی که پیشتر در جرياندوباره به بستر و میدان تحقیق بازگشتند و اين

های گیری نظری انتخاب شده بودند، مصاحبهمشارکتي پنهان شناسايي و بر اساس نمونهۀ مشاهد

ساله داشتند و از ها يا اعضايي که مشارکت چندينسرگروهعمیق انجام دهند. در اين مسیر، 

گلوله برفي ساير افراد نیز شناسايي  به روشها انصراف داده بودند انتخاب شده و سپس شرکت

های الزم، مصاحبه گیری نظری محققان، در صورت داشتن ويژگيشدند و بر اساس اهداف نمونهمي
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 گو محور در قالبوهای گفتشود تا اين دادهسعي ميگرفت. در اينجا با افراد جديد نیز صورت مي

يک خط داستان بیان شوند و در همین مسیر تالش پژوهشگران اين خواهد بود تا مفاهیم و جريان 

 اصلي پژوهش در اين مرحله به روشني مشخص شود. 
که احساسات و عواطف سهم بسزايي  استنامطمئن و متعارض  ،پذيرتحولموجودی  انسان

 .انگیز و مبتني بر موقعیت داردبر، ماهیتي مسئلهزندگي اجتماعي نیز. های او دارندنشک در

بر اثر منطق موقعیت و د و افراد، گیرآگاهانه شکل نمي لزوماًافراد  ۀو ذائق ها، انديشهاتاحساس

 ندکندروني ميرا هايي وارهعادت، دنگیرکه در آن قرار مي يايهعملي در تعامل با انواع میدان آگاهي

 با کنندای سعي ميهای بازاريابي شبکهشرکت .(۱۸۱: ۱۳۹۳کايي، ذنقل شده در  ۱۳۸۱، )بورديو

 لذا افراد دهند،سازمان جهت های وارهبراساس عادترا فراد ا ۀکلاش ،ایشبکه سیستمبه افراد ورود 

جلسات هفتگي  مستمر و در قالب داوم،. جلسات به صورت مشوندکاری محصور مي حصاريک در 

ن فعالیت در اي)نشده است  تعريفيابد. برای فعالیت در اين سیستم زمان مشخصي مي مانسا

 مهران. شوندمحصور ميند/ماني صرف کاری محصورزو افراد در بيسیستم زمان مشخصي ندارد( 

همچنین مهناز نیز خاطر نشان  .«ديدمشب آموزش مي ۸رفتم تا صبح مي ۸من از » گويد:مي

بعد تشويق هم مي .رفتند تنهايي محصول بدندشب مي ۱۱تا  .تا دير وقت بیرون بودند»کند: مي
هد محدثه در اين دخود را افزايش مي ۀسلط ۀهمچنین سیستم با ايجاد حصار زماني دامن«. کردند

هر ديقه هرروز هرشب ساعت به ساعت زنگ مي .زدنددمو ديقه بهم زنگ مي»گويد: زمینه مي
 دم و ديقه زنگ میزدند که .چون يکي از کاراشون اينه که طرفو مرتب پیگیری کني ديگه .زدند

زدند که من مرتب دم و ديقه زنگ مي ...فالن ؟هاتو خوندیاالن جزوه ؟کنيچي کارا مي ؟چه خبر
 .«قبضم اومد هزار تومن پول ۱00کردم من سالي که نتورک کار مي .گوشیم دستم بود

های برای فعالیتاست.  سازو همچنین دردسر آزاردهنده، محسوس کامالًکاری  مکانيبي

قرار شد تو شهر ما شرکت بزنند »گويد: کاری مکان مشخصي وجود ندارد. مهسا در اين زمینه مي
 لساتجاز همین رو  «.ولي شرکت يه جای مشخصي نداشت که بگي عین بقیه حاال يه شرکت دارند

های ها و خانهشاپ، فضاهای باز مانند پارک، کافيچون رستوران های غیررسميدر مکان عموما

که مصطفي . ای را به دنبال داشتکه اين امر خود مشکالت عديدهشود مي برگزار شخصي اعضا

ما » :دهدکار در اصفهان بود اين مسئله را به خوبي توضیح مي ۀسال سابق 2ي با سرگروهخود 
يه سری ذهنیت بدی وجود مثالً  چون ،اولش يه سری مشکالت داشتیم بخاطر همین تجمعات

بعد کافهه اومد به مشکل  ،کرديمشستیم کار مينرفتیم توی يه کافه بود مييه مدت مي .داشت
پارکه  ،رفتیم يه مدت تو يه پارک .ديگه جا کم بود ،هي شدتیمه شلوغ مي .خورد و شلوغ شد اينا

گفت منو آوردی توی پارک بهم آدم معرفي مي ،ورديمآآدم ميمثالً  .خوبي نداشت ۀدوباره وجه
ا و خاطر پارک ماشینه دفتره دوباره ب ،بعد رفتیم تو يه دفتر ؟اين چه کاريه که توی پارک .کني

دوباره رفتیم همین  .دوباره باز شد ؛پلمپ شد ،ها اعتراض کردنددونم شلوغي و اينا همسايهميه چ
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ماه ديديم جا  ۱ز حدود بعد ا .هر طبقه يه تیمي بود ،طبقه بود 4يه دفتر ديگه رفتیم  . بعدشدفتر
 .«! يعني جامون اينجوری بودهمیننبود بريم، 

ا اعي راجزای مختلف رفتار اجتم انسان به کمک زبان، ،کندخاطر نشان مي مید همانطور که

 هایروابط خويش را با فعالیتبه اين ترتیب سازد و ميخود  دي از وجوئجويد، جزکه در سازمان مي

سعي  نیز در جلساتبه اين ترتیب  (.۳02: ۱۳۹۱توسلي، آورد )مياجتماعي، تحت نظارت خود در

به تدريج اهداف سازمان،  تحققسازی افراد در جهت و آماده برای تعالي شخصیت افراد شودمي

تقويت  های ارتباطي وهمین اساس به آموزش مهارت . بردشوهای ارتباطي در افراد تقويت مهارت

همه اين مهارتای ارتباطي و » گويد:محدثه در اين راستا مي .شودپرداخته مي در اعضا فن بیان
گفت من تو ديوار بودم مي ؛گفتهمین باالسری خودم مي دادند{خجالتي نبودن و اينا را}ياد مي

االن  .زنماالن اينجا نشستم و دارم حرف مي .حرف بزنممثالً  نمیتونستم .کشیدمهمش خجالت مي
 «زنهنفر وايمیسه حرف مي 200ره جلو کنه ميسمینارای گنده برگزار مي

فراد برای جذب به در اجهت نفوذ در شبکه، نفوذ يي هاتقويت مهارتبه  ،هادر کنار آموزش

 «نه شنیدن»هايي چون ارتقای مهارت د. مهارتوشپرداخته ميد محصوالت يسیستم و حتي خر

-ذ اجتماعيهای نفو، آموزش مهارتمحصوالت خريدای، افراد به بازاريابي شبکه در قبال گاردگیری

در  که همگي غیرآکادمیکپسند شناسي عامههای روانآموزش تقويت ذهن به واسطه، نیز رواني

گفتند محکم صحبت مي»گويد: د. احسان در اين زمینه مينشومسیر وصول به هدف به افراد القا مي
 :کندنیز خاطر نشان مي محدثه «.کنید ژست، سرباال، سینه جلو، محکم، لباس ترتمیز، موهای فالن

مثالً  کردند تاکتابای مختلف معرفي ميمثالً  هي .دادننشونمون ميهي مرتب کلیپ آموزشي »
جوريه و با ه بتوني مثال بزني بتوني بهشون ياد بدی که چ ،دیوقتي داری به طرف آموزش مي

مي آموزشیمون با هم يکي باشه و عیناً ۀشد که ما جزوو اينا باعث مي ،مثال بتوني راهنمايي کني
 «نوشتیم.گفت ما مي

 محسوس است. کامالًامری  از طريق فشار هنجاری در فراگیری، ،هاگیری در آموزشسخت

و شوند مي تکراری برای اعضا تدريجبه های متعدد و فراوان،ی مداوم و آمیخته به تمثیلهاآموزش

ايجاد ای به سبب های بازاريابي شبکهد. برخي از شرکتنآورنوعي دلزدگي را به همراه مي

  :گويد. منصوره در اين راستا ميدانندميجذب افراد را منوط به پذيرش در آزمون  ،پرستیژکاری
م يکي از اينا .فکر نکنه اومده الکي کار کنه ،گفتند آزمون بگیريد که طرف کارو جدی بگیرهمي»

ت، اگه گرفطرف ديگه کارو جدی مي ،حاال نه اينکه بگیم جزء الزاماتش بود. شگردای خودشون بود
 «داد.يعني به کار تو ارزش مي ،يه نوع پرستیژ کاری بود .خورهقبول بشي ثبت سیستمت مي

و افراد در بحث  شوندبه اعضا ديکته مي ديگران نیز اقناعالزم جهت های مهارتو  فنونانواع 

توانند هر بحثي را به کام خود خاتمه ای است که مياين تبحر به گونه .يابندگو تبحر ميوو گفت

يعني کامل مي .ای برام خیلي خوب شدهاز نظر مشاوره» گويد:ميدر اين زمینه مصطفي دهند. 



 

 
 
 

 

 2 شماره ،۸ دوره ايران، شناسيانسان هایپژوهش 20

تونم با يه من اگه يه نفر بخواد بحث کنه مي .تونم بفهمم طرف اگه مشکل داره بتونم قانعش کنم
طرف از اون عصبانیت خشمگیني  که دقیقه صحبت بکنم 5يه جوری باهاش منطقي مثالً  دلیل

و تو مسیر هم حرکت کنیم بريم، يه  ،برگرده با من همراه شه کامالًاومده با من دعوا کنه مثالً  که
 .«هايي دارمهمچین حالت

مباران بافراد در توان گفت مي که صراحتاًاست ای ترزيق شده به گونه میزان اطالعات و فنون

مدام برای اقناع پافشاری  ۱هايا در اصطالح آپالينها و باالسریگیرند. اطالعاتي از اقناع قرار مي

به  اد را باکنند که در هر بحثي شرکت کنند و افرکنند و اعضا را بیش از پیش تشويق ميمي

هر » :گويدمي هرهشخود پیروز میدان گردند.  نهايتاًآموخته شده توجیه نمايد و  کارگیری فنون
  .«ومدند در واقعاکوتاه مي ؛کردمدادم قانع ميگفت وايمیسادم جواب ميکي بهم هر چیزی مي

 هغیره نیز به افراد ديکتکیفیت و ها برای اقناع، فروش، توجیه محصول بيکاریانواع فريب

شود که برای رسیدن به هدف از هر ابزاری حتي دروغ و نیرنگ به افراد توصیه مي و عمالًشود مي

 .ششبعد برو بفرو ،اينارا استفاده کن خودتگفتند{}بهمون مي» :گويدزينب مي گیرند.نیز بهره
ا اگه خیلي بلدی که دروغ ي .کني نرو بگو من خودم استفاده کردماگه رنگ مو استفاده نميمثالً 

فهمه چون موهای خودم رنگ نیس، بگو خواهرم استفاده ولي طرف مي .که خوب بوده وبگي، بگ
خیلي بلدين اينجوری گفت اگه گفت، مياينجوری مي .کرده خوب بوده براش و به موهاش ساخته

اصال پرز  ،گفتند اين دستمال را نگاه نکنیدميمثالً  بعد ،آوردندمحصوالت را که ميمثالً  يا بگین.
 ده، ولي بعضیامثل دستماالی ديگه نیست، االن شما باهاش عینکتو تمیز کن ببین پرز نمي ،نمیده
ده، اينه هاش! ببینید! پرز ميگفتند نه اينکه پرز ميکردند ميگرفتند عینکشونو تمیز ميميمثالً 

 «!ده

هد و دميای را تشکیل سازی، اصلي مهم از اصول بازاريابي شبکهاز آنجا که فروش و شبکه

روش ف ۀفنون متبحران، لذا به صورت اختصاصي شودميهای موجود بر آن بنا اصلي شبکه ۀشاکل

 ست:ادر اين زمینه بسیار حائز اهمیت  اظهارات مصطفيشود. به اعضا آموخته مي نیز غیرمنصفانه

تونستم من ميتومنه، ولي  ۱00بیني اينجا افتاده هیچ ارزشي نداره، قیمت اصلیشم اين لیوانا مي»
کردم شما را که شما بتوني بخری با دلیل تومن به شما بفروشم، يعني قشنگ قانع مي 5000اينا 
 «داره.تأثیر  انقدرها يعني نطق و استدالل يه چیز خیلي عجیبیهو م

ای قناع عموم با مسائل و مشکالت عديدهاعضا برای االبته به طبع سهولتي در کار نیست و 

ح ميمیگي بیا بشین برات توضی» :کندبه خوبي به اين موضوع اشاره مي مصطفيکه  روبرو هستند
شد بیاد بشینه گوش بکنه، چرا ان، طرف حتي حاضر نميگه نه عامو اينا همش يکيمي ،دم جريانو
زيادی  ۀکردند، ولي يه عدد شده بودند داشتند کار ميارو ،ه اومده بودند گوش داده بودندکسايي ک

                                           
1 Up line 



 
 
 
 
 

...از یانتقاد یمدرن: مردم نگار يزماتیکاقتدار کار  21  

 «گفتند بابا ول کن.بودند که ميهم 

 گارد ات اعضااقناع مدام در برابرافراد  ،های کوئستيافراد از شرکت منفي ۀبه دلیل خاطر

نصفي از اين مردم حداقل يک بار پرزنت شدند، واسه » گويد:. ابراهیم در اين زمینه ميگیرندمي
ريت بدين ترتیب اکث .«شدني نیستدشون هستند که اين کار اين کار، ولي همچنان سر اعتقاد خو

 کند:. زينب اشاره مينمايندو مدام اظهار ناکامي و شکست مي ماننداعضا در اقناع مشتريان ناکام مي

هر چي هم که زيرمجموعه اضافه کنم وقتي  ،گفتم وقتي من محصول رو دست خودم موندهمي»
 «.اين کار که بیاد بخرهتونم قانعش کنم واسه خودم نتونم بهش بفروشم هیچکسو نمي

مراتبي، و از باال به پايین به افراد ديکته اقتدارگرايانه، کالمي، سلسلهبه صورت ها آموزش

زم به ال. شودميها همچون دستگاه کپي از باال تا پايین هرم تکثیر به اين ترتیب آموزششود. مي

 يد:گومصطفي مي .شودميکنترل ها توسط باالسری و از باال در هر مرحلهها آموزش روندذکر است، 

 4بگیم، بعد که  بهشون گرفتیمگرفتیم بايد فروش را ياد ميتا ورودی که مي ۳مثالً فکر کنم  »
گفتیم اين سنگ را مي ۹شد نسالمون را هرکدوم يکي را داشتیم، اونوقت دست کامل مي

ها را اون نفر بااليي گفته بود همینطوری اومده يعني آموزش ؛تا پايین همینجوری از باال اومده بود
 .«بود تا پايین

، داشتکنترل من رو کردی، باالسری من که کنترلش مي زیدقیقا چی» گويد:براهیم ميا
کنترل کنیم، دقیقا همین بود که کسي چیزی را کم و زياد  بايد منم رو پايینیم و به همین ترتیب

 «گفتي اين مشکلي نداشت.رسید و ميتر به ذهنت مينگه، حاال مثالي خالق

 اعضا حضور هاباالسری. يابدتداوم ميها همچنان ها از جانب باالسریدر هر مرحله پیگیری

مراتبي تا پايین تداوم به صورت سلسلهها اين پیگیری نهايتاً .ندکردمي پیگیریرا  در جلسات

جلسات  ۀهم اشدم که حتمهام نميدم زياد پیگیر زيرمجموعهمن خو» گويد:ياسمین مي .يابدمي
ها که زنگ مجموعهحتي من خودم به زير .کردار را ميسری خودم خیلي اين کولي باال .را بیان

 «شد.زد و پیگیرشون مياون زنگ مي ،زدمنمي

. ودشپرداخته مينیز متنوعي  هایآموزشدنبال آن به و به شود برگزار ميگوناگوني جلسات 

توان از اهمیت آن ای امری بسیار مهم است و نميهای بازاريابي شبکهاز آنجا که فروش در شرکت

 گويد:. محدثه ميقرار داده شده استدر دستور کار  های فروشآموزش سبکپوشي کرد، چشم

شد به فروش محصوالت و خريد و جلساتي که مربوط ميمثالً  زشي مختلف داشتیمجلسات آمو»
 «عضوگیری و اينجور چیزا را در کنارش داشتیم.

بنا به مبر همین لذا . گذاردتأثیر  اذهانبه طور مستقیم و غیرمستقیم بر سیستم سعي دارد 

بیشتر محصوالت » گويد:فاطمه مي .ورزدمبادرت مينیز  پسنداقناع عامه ها و قواعدراهبرد آموزش
دی، پوستت مهمترين لباسته، مهمترين گن به لباست اهمیت ميمي .آرايشي بهداشتیه ،هم
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 «.انکنند و همه راضيپوششته، اينجوری با افکارشون بازی مي

 . بدان جهت واژه عامیانهشودميشناسي عامیانه نیز برگزار جلساتي تحت عنوان جلسات روان

ين اکنند. مي و انکار دارند و متخصصان علمي، آن را ردآکادمیک نجنبه  که برگزيديمرا برای آن 

 جليتشناسي هستند که به صورت تحريف شده های عامه برگرفته از برخي اصول روانشناسيروان

فانه متأس. اندعموم قرار گرفته مورد پسند گونه و فريبکارانههای اغراقبه دلیل جاذبهاند و يافته

افرادی سودجو نیز با . های مختلف هستیمحوزه در آن روزافزون شاهد گسترشهم روز بهروز

به اين ترتیب در کنار  و اندکارگیری و استفاده ابزاری از آن در حال سودجويي از عموم برآمدهبه

ات جلسگیری است. نیز در حال شیوع و شکلای مشاغل کاذب اين چنیني های شبکهبازاريابي

شود که در اين . به افراد القا ميشودمي ارائهبه اعضا  خودشناسيجلسات  مذکور تحت عنوان

توان خود را شناخت و با شناخت خود به شناخت محیط و ديگران فائق آمد و سپس ميجلسات 

را پیدا کرد و در جهت تغییر آن گام  هانجشناخت  تواناييبا شناخت خود، ديگران و محیط 

تو جلساتشون میگن بهت، مي» گويد:. محدثه ميزددست به کنش  سپس براساس آن و برداشت
شناسي وقتي خودتو بهتر ب .کنیم که تو خودتو بهتر بشناسيما بیشتر رو اين کار ميمثالً  گن که

  «توني بشناسي.بهتر مي ،توني درک کنياطرافیانتو بهتر مي

از افراد خواسته شود. در اين جلسات ات هدف و آرزو نیز برگزار ميجلساتي تحت عنوان جلس

 گويد:شهره مي پردازی بپردازند.به خیالآزادانه شود که اهداف و آرزوهای خود را بنويسند و مي

دمای اين حرف را آ .میگن آرزوهاتون را بنويسید و تصور کنید و اينا اين فقط حرف نتورک نیست»
اون هم همش داره همین  ،شناسنشبرايان تريسي هم که همه مي .گنبزرگ دنیا هم دارند مي

اونا  .زننداونا هم همشون همین حرفا مي ،کردند کسايي که اومدند فیلم راز را پر اون .زنهحرفا مي
توني بهش باشي نميياهاتو تصور کن تا تصور نکني تا يه چیزی را نديده ؤگن رهم همش مي

 «برسي.

، «فان»حتي جلسات  شودجلسات شرطي ميگاهي برای اينکه تحرکي در افراد ايجاد شود 

 در روزهای تعطیل نیز ،محصور کنند ای خودشبکه یبرای اينکه افراد را در قبیله در اين جلسات

که تفريحات خود را با اعضای شبکه سپری کنند، جلساتي که به گفته اعضا  شوددعوت مي هاآناز 

يه جلسه گذاشتند » گويد:محدثه مي .را داردو تنها حکم تفريح  ودشدر آن حرفي از کار زده نمي
ولي  .هادونم ده باال با بچهما جمعه قراره بريم نمي با ما حرف زدند بعد دراومد گفتش که اتفاقاً

اگه اينقدر شده  ؟هاتون چقدر فروش زدند؟ انقدر فروشا زدند که بیاريشونبچه... آقای ش دونمنمي
اينم  .ذاشتندرو اين قضیه جلسات فان و اينا ميمثالً  .حجم فروششون برشون دار بیارشون باال

اين  برن منم درآمدمو ببرم باالمي« بیرون و تو»اا ببین دارن گفت اِطرف مي .خودش يه انگیزه بود
 «.ولي خب من نرفتم .شکلي

ده نام برنیز  «چسب گروه»شد و از آن به عنوان جلسات جلسات، گروهي و رايگان برگزار مي
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جلسات را تکراری مي ،از کار نه چندان طوالني گذشت مدت زماني از بعد افرادشود. اکثريت مي

ات جلس» گويد:مهسا مي ندارد. به دنبالکه ديگر آن احساسات خوب روزهای اول را برايشان  يابند
با هیچي  .گفتندچیزايي که مي .شدولي بعد از يه مدت ديگه برات تکراری مي .اول خوب بود

بعد که حقوق بگیريد مي .گفتند اوالش اينطوريهگفتي ميبهشون که مي .واقعیت همخوني نداشت
 «بعد بايد يکم بگذره تا واستون جا بیوفته. .بینید که اينجوری نبوده

 که معموالً هايي. جشنشدميديده  تدارکهای خصوصي برای افراد هايي نیز در باغجشن

و  «ويژنتیک»های هايي نیز تحت عنوان جشنبرای اعضا هزينه در بر داشت. در کنار آن جشن

جشن هم » دهد:ینه توضیح ميمهرداد در اين زمشدند. نیز برگزار مي «بجستیک»های جشن
مي که انکردند به يکي از اهدافشکه يه مدت کار مي برای افرادیمثالً  .جشن ويژنتیک داشتیم

 «خورد اين جشنا را داشتیم که به عهده خودشون بود.تیک مي ونيا اينکه يکي از هدفاش ند،رسید

ن ميجش ،رسیده بودندبرای کسايي که به يه حدی از رشد » کند:ريح ميصنیز ت مصطفي
 ،هنکه به يه حدی از رشد رسیده بودند. گرفت برا کسايي يه جشنايي بود خود شرکت مي .ندگرفت

به هر کدومش  .کردندتا لگ اکتیو مي 6مثالً  دادن به افراد ياجشن بجستیک اينا مي .هزينه نداشت
 ممتاز و بهش يه بجستیکِ دونم چیچي فروشِشد نميشد اون آدم مياين تعداد خريد انجام مي

اين آدمه يعني خیلي خوب بوده و خوب رفته بوده  . يعني مثالًند که آرم شرکت بودزدسینه مي
 «راهو.

گذاشتند سخنان و رفتارهايي را به نمايش مي .کردندتحريک مي را در جلسات هیجانات افراد

رف متعاهیجانات ناشد تالش ميدادند. سخنان غیرمتعارف هیجاني انجام مي که افراد به وجد آيند.

 2يکي از آقاها که گفت من بعد » کند:اين وضعیت را افشا ميبه خوبي زهره  د.شورانگیخته بافراد 
خواست هیجان ميمثالً  داد تو حرف زدنش که يهو اون وسطانقدرررر جو مي .سال خونه گرفتم

کرد تو جمعیت. که پرت ميمثالً  وسط حرفش بطریمثالً  يهو ،همه را به شور دعوت کنه ،بده
اون قشری هم که  .اينطوری بود .حاال ما هیجان داريممثالً  همه براش کف بزنند وااای هوراااا که

موندم که اين بعد من مي .شدند ديگه از اين حرکتهمه اونجا بودند بعد خیلي ديگه ذوق زده مي
يهو اينجوری  ،زدايعني چي؟! يا يهو نفر اولیه که اومد يهو داشت آروم حرف ميمثالً  حرکته حاال

يهو لحن حرف زدنش « تونید، غلط کرديد که نتونیدتونم، شماها هم ميمن مي»زد کرد داد ميمي
 «کرد اينطوری بودند.تغییر مي

داوم و منظم در تمام جلسات شرکت مبر اين است که افراد به طور  های سیستمتمام تالش

رد ميف» گويد:. يوسف ميشوندکنند، چنانچه افراد در جلسات حضور نیابند از سیستم حذف  مي
کنند و اين میگه من میارن اينا، فالو مي سرگروهاز اينور از اونور  ،شینهره تو همین جلسات مي

توی جلسات نره، يکماه حضور پیدا نکنه آف  گیرم، ولي حاال اگه همین آدم ديگهباالخره نتیجه مي
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 «شه.مي

که اعضا هدف از  ،شودها عنوان ميو مطالب مختلف در آنيابد ت ميمداومآنقدر جلسات 

ات کنند. در اين جلسسودجويي خود شرکت عنوان ميصرفاً  برگزاری اين جلسات توسط سیستم را

آماده  سرگروهو قبل از آن جو الزم برای حضور  آيدبه عمل ميهای مختلف نیز دعوت سرگروهاز 

يوسف که خود نیز از شود. و اعتماد اعضا فراهم مي سرگروهاعتبار اولیه برای  . درواقعشودمي

خب » کند:بیان ميگونه ايناين مسئله را  ،های اصلي شرکت ايکس در شیراز بوده استسرگروه
در يد ببینیم ساماندهي در جهت چیه؟ ه! حاال بامن دارم حساب شده میام ديگ ،وقتي من میام

من میام  .در جهت اون سود کردنه است .در جهت پول درآوردن و سودجويیه ؛جهت نتورک نیست
که خیلي از اون درصد افراد فروشاشونو بزنند برن زنم، مي جوری حرف ،زنمشما را جوری فالو مي

ماهي  دم که شما برای يکباز يه سری باورها بهتون مي ،رو اون کارهايي که بايد انجام بدن .کالً
ون چون افرادی هم باز توی ا .تونید موفق باشیدکه مي ،کنید اون باوره رو بگیريدکه دارين کار مي

 .هاست پورسانت نگرفتنداتاق هستند که سرخورده شدند، خسته شدند، موندند چیکار کنند، ماه
گه من کنه و ميعم دارم هنوز وايساده رو يک محور داره کار ميخب زياده ديگه من آدم تو مجمو

میارن اينا  سرگروهشینه از اينور از اونور ره تو همین جلسات ميگیرم باالخره. اون ميپورسانت مي
ولي حاال اگه همین آدم ديگه توی  .گیرمگه که آره من باالخره نتیجه ميکنند و اين ميفالو مي

هر کي هم بیاد  .کنه ديگهديگه ورود پیدا نمي کالً ،شهجلسات نره يکماه حضور پیدا نکنه آف مي
ي سرگروهفته. پس اون تر اتفاق میرفته سختهر چي بهش بگه اون روزی که هي دائم جلسه مي

واسه حرکت دادن به  ،اسوعهمجمکه از يه جای ديگه میارن واسه همینه واسه تکون دادن به 
 «اس ببینید.مجموعه

ای با حضور جلسه ؛ه باشدای ورودی جديد داشتمالحظهکه تیم، تعداد قابلزماني

های اعضا و معرفي موفقیتبه و در آن  ودشتدارک ديده ميشرکت های اصلي و بزرگ سردسته

 50اصلي ما آقای نظری بود، ماهي  ۀسردست» :گويدياسمین ميشود. اعضای موفق پرداخته مي
میلیون درآمد داشت، اين جور آدما بیشتر تو جلساتي میان که وروديای جديد میان، ولي وقتي يه 

 «گیرند.دونه يه دونه بخوان ورودی بگیرند پرزنتور و مشاور اين کار را به عهده مي
از اونا  ،تهران و اينا بودند اونايي که خیلي پیشرفت کرده بودند و» :کندنیز عنوان مي مهناز
داد که من تونستم خیلي درآمد کسب مرده توضیح ميمثالً  .ذاشتندکردند براشون ميفیلم پر مي

 بعد که ؛هیشکي  توجهي به من نداشت .ای که بودم من خیلي درآمدم کم بودکنم و تو خانواده
يکي از دوستام بهم معرفي کرد اين شرکتو و من وارد شدم و حاال درآمدم اينقدر شده و اينا را 

 «داد اونجا.توضیح مي

سازی با آمادهشود تا از اين طريق ايجاد مي ایشبکهگیری هويتي جلسات با هدف شکل

 ين ترتیب افراد با حسبه ا د.شونهادينه احساس تعهد نسبت به سیستم در افراد  ،ذهن افراد
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ن به عنوا و پیوندندميای موجود تعهد و دستیابي به هويتي نتورکي به قبیله شبکه مسئولیت،

 د.ندارگام برميابزاری در جهت رسیدن سازمان به حداکثرسازی سود 

 نتیجه گیریبحث و 
. با استفاده از روش استطراحي شده  های پارادايم انتقادیفرضاس پیشحاضر بر اس ۀمطالع

ای و ههای بازاريابي شبکمبادله و روابط نابرابر اقتصادی بین شرکت شدانتقادی سعي  نگاریمردم

 انتقادی کارسپیکن، نگاریمردمش در اين مسیر، با استفاده از رو. اده شوداعضای عادی آن نشان د

 ۱۳۹5ماه که از دی فرايند. اين شدها آغاز مشارکتي پنهان با عضويت در اين شبکه ۀابتدا مشاهد

ادامه يافت. در طي اين مدت، با خريد محصوالت و شرکت مداوم و  ۱۳۹۷آغاز شد تا اوايل سال 

ای های مشاهدهيافته شدها و ... سعي پرزنت ها،ها، جشنهمايش ها،مستمر در جلسات، برنامه

و ضبط تمامي رخدادها و وقايع، به . در اين مسیر، مشاهدات منظم همراه با ثبت يابدسامان 

. در اين مراحل بیشتر شداستخراج  راهنما و کلي مضامیننتهي شد و های بازساختي اولیه متحلیل

ساس سپس بر ا. داديمشد و بیشتر تفاسیر خود را ارائه از رويکردی اتیک به مسئله پرداخته مي

هايي که از شرکت سرگروهق خود را از های عمیمصاحبههای بازساختي اولیه، مشاهدات و تحلیل

 مکرديامیک محور بود و سعي  مان. در اين مرحله بیشتر رويکردنموديمانصراف داده بودند آغاز 

های روهسرگشناسايي  فرايند. شايان ذکر است یمکنشگران را بازسازی کن ي و ذهنيفضای معناي

تا  ،های مورد نیازدادهبود. در اين مرحله  شده آغازمشارکتي پنهان  ۀانصرافي در طول مشاهد

 .  گرد آورده شدندرسیدن به اشباع نظری، 

داشتند،  يبااليیت ای که سابقه فعالنفر از افراد انصرافي از بازاريابي شبکه ۱6بر همین مبنا از 

 انمتری پیش رويهای عمیقاليه صورت گرفت که ،محورگووگفت ، در قالبييروايت ييهامصاحبه

. دش اصلي استخراج مضامینمحور ی امیکهای منتج شده بر اساس رويکرد. با تحلیل دادهدادقرار 

 رو باهای پیشمیدان دادن با ارتباطها، های الزم انجام شد تا عالوه بر تفسیر دادهتمام تالش

های سیستم با، ارتباط اين روابط و ساختارها تر اجتماعي و مباحث نظری کالنهای گستردهاليه

  د.شوکالن اجتماعي مشخص 

سیستم چگونه و به وسیله چه ترفندهايي اقتدار کاريزماتیک خود را بر » سؤالدر پاسخ به 

ف که طی شود،ميای سبکي از تجارت عنوان بازاريابي شبکهبايد گفت:   «کند؟اعضا اعمال مي

ای های گوناگون سني، جنسي، قومیتي، طبقاتي، منطقهوسیع و متنوعي از افراد جامعه اعم از گروه

طلبانه منفعتو  ندانهسودمگیری بهرهبه و ... را در بر گرفته است. سیستمي که برای جذب اعضا، 

ای هنتي که با تالشاعتماد سای، از های شبکهبازاريابي. گذاری شده استمردم بنیان از اعتماد

با  ،تگرفته اسای و ... شکل مختلف دوستي، خويشاوندی، محلي، قبیله بسترهایدر  ،بسیار افراد

 جذب، فشارهای ۀ. با تحقق يافتن هدف اولیکندابزاری مي ۀف جذب افراد به هر قیمتي، استفادهد
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ور مذک یار شبکهسیستمي در قالب نوعي خشونت نمادين به منظور محصور کردن اعضا در حص

 يسیستم درهای گوناگون ها، جلسات و آموزشدر قالب انواع پیگیری ،و اعضاشود مي اعمال

جامعه ز ا آنها تا حد زيادی ای کهگونهای دارد. بهای و فرقهکه بیشتر حالتي قبیلهشوند مي محبوس

  گیرند.های آن فاصله ميو واقعیت

گیرد. صورت مي زني بر افرادعمل داغ ی افراد،کمبودهاسازی نقاط ضعف و با برجسته

شود که وضعیت اجتماعي و اقتصادی مناسبي ندارند طور مداوم به آنها گوشزد ميای که بهگونهبه

های خود برسند )اکثريت اعضا زنان و جوانان جويای کار هستند(. توانند به آرزوها و خواستهو نمي

توانند آن آرزوهای ها ميکه آنها با فعالیت در اين شبکهيابد قال ميانت به آنها سپس اين آموزه

 اعضا کنش .شودخاصي به آنها القا مي ایشبکه هويتمحقق نشده را به واقعیت برسانند. در واقع 

در  يابد. فشار غالب سیستمي، گسترش و فزوني ميانسجام ،های فانتزی القا شدهبرمدار فراواقعیت

موارد  کند.روايت مي را در سیستم فشار هنجاریجهت تغییر زندگي، شخصیت و ... روندی از 

)در معنايي که فوکو متصور  جا پخش استحاکي از اين است که قدرت در همههمگي عنوان شده 

و در پس هر شود مي مالاع ی مختلفهاو در قالبو کالن  و در سطوح گوناگون فردی است(

ه ای کگونهبهکند. راني ميديو پنهان قدرت و منفعت نفوذ کرده و حکم ،ایعمال و وعده، اَفرايند

پردازی کرد. به عنوان اقتدار کاريزماتیک مدرن مفهومرا های ذکر شده فرايندتوان تمامي اين مي

های اقناعي اقتداری/کاريزماتیک اما مدرني حکمراني ها، شیوهفرايندزيرا در پسِ پشتِ تمامي اين 

 در شرکت عضو شوند و سپس به هر روشنهايت سعي دارد اعضا به هر طريقي، کند که در مي

یاری بس از طرفي،حداکثر برسانند. محصوالت شرکت را خريداری کنند و سود شرکت را به ممکن 

را بفروشند و حتي در صورت فروش نیز سود چنداني از  توانند اجناس خريداری شدهاز افراد نمي

کسب سود توسط اعضا را محدود  ،مختلف ها و فنونزيرا شرکت با روش برند.فروش محصوالت نمي

 کند. مي

ای، های بازاريابي شبکهدر شرکت فنونها و ت چگونگي جلسات، آموزشسؤاالدر پاسخ به 

مکاني زماني بيا بايد دارای ويژگي  بيای ربازاريابي شبکههای بايد گفت که جلسات در شرکت

 ،شودمعرفي ميوقت و شغل دوم ه عنوان کار نیمهکه اين نوع فعالیت باينبر خالف . زيرا دانست

کند. به حضور در جلسات محصور مي اعضا را تماماً در يک حصار ای است کهبه گونه کار جلسات و

م در اختیار سیستتماماً شود و اعضا ی کار زمان مشخصي تعريف نميشود؛ برابه شدت تأکید مي

ای که خود اعضا نیز به شدت از اين وضعیت شکوه گیرند به گونههای خود قرار ميو اوامر باالسری

برد. مي سؤالای را زير وقت بودن بازاريابي شبکهکنند. بدين ترتیب تمامي اين امور صفت پارهمي

گردند. از های گوناگون بر اعضا عرضه ميجلسات آموزشي هستند که در قالباً تماماين جلسات 

شناسي شخصیتي های نفوذ اجتماعي/رواني و تیپهای ارتباطي، آموزش مهارتآموزش مهارت

ای ههای آن، پافشاریراهبردگرفته تا آموزش معرفي محصولي، فروش، عضوگیری، انواع اقناعات و 
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نمايانه و .... های متخصصآموزشهای گوناگون، گیری از تمثیلهرهها، بیمحور، فريبکارسماجت

. در جلسات شودميهای عامیانه  در اين سیستم اجرا گریشناسيبا در رأس قرار گرفتن روانتماماً 

و به اعضا انرژی شود مي گیرند، احساسات اعضا به شدت تحريکاز فنون سخنوری بهره ميتماماً 

کند و شود. جلساتي که اعضا را تشويق به حرف زدن و اظهار فضل کردن مييق ميمضاعف تزر

بهشود که خود اعضا آن را اعتمادميگونه به اعضا تزريق بدين گونه آن چنان اعتماد به نفسي افراط

گرايي سنتي، عمل ۀرس قرار دادن بازار و جامعکنند و بدين ترتیب با در تیرمي نفس کاذب قلمداد

 های سیستميدارند و اعضا را ملزم به کنشو  رفتارگرايي خاصي را در لفافه بر اعضا تحمیل مي

کند در ابتدا به منظور ورود اعضا، با ای را ايفا ميگانهکنند؛ سیستمي که خود نقش دود ميخو

د در جلسات به دستکاری دارد و سپس خوسازی نقاط ضعف افراد داغ ننگي بر اعضا روا ميبرجسته

کرده را پردازد، سیستمي که خود، اعضای سرکوبشناسي وجودی اعضا ميجامعه ۀشناسانروان

 بخشد.ترتیب جامعه نمايشي خود را تکامل ميرساند و بدينمنزلت بخشیده و به اوج مي

، سیستمدر اين ای اينگونه است که های بازاريابي شبکهراهبردهای اقناع در شرکت

ی دارد. در واقع، کاريزماتیزاسیون و مؤثرنقش  فراينددر اين  هاسرگروهکاريزماتیزاسیون 

دهد. ها در راستای همین جذب و فروش برای شرکت رخ ميسرگروهسازی از سلبريتي

دارند و تنها بعد از فعال نیز بدون آگاهي در اين مسیر گام برمي سرگروهمیکرواينفلوئنسرهای 

ها انصراف داده و بازانديشي های فراوان مالي و اجتماعي از شرکتال و طي شکستگذشت چند س

 دهند. انتقادی انجام مي

ها کااليي شده و خريد و تنها منافع مادی بلکه عواطف نیز در اين شرکتنه ،در اين میان

د، نکنبسیج مي حداکثرسازی سودابزارهای موجود را برای  ۀکه هم هااين سیستم شود.فروش مي

همراه )سازی رهبران کاريزمايي گرفته مختلفي، از روی کار آمدن و برجسته هایراهبرداز اصول و 

سازند تا چرای خود ميوچونافراد را مريدان بيکه  (احساساتآزادسازی با تحريک عواطف و 

های شناسيتحت عنوان روان ،شناسيای از روانگونه خلقِ نهايتاًشناسانه و روان ز فنونگیری ابهره

های راهبردای شگردها و روند آموزشي بازاريابي شبکه .برندميبهره در کلیه مراحل  ،عامیانه

در سرتاسر روند آموزشي، تربیتي، کاری و حتي تفريحي به کار تأثیرگذاری بر ذهن و روان افراد را 

مهم در متقاعدسازی است و اعضای گروه رسان، يک عامل قابلیت قبول پیامکه  از آنجا گمارد.مي

لذا  ؛(2۱5: ۱۳۹4بیشتری دارند )بارون، بیرن و برنسکامب، تأثیر  خودی، عموما معتبر تلقي شده و

به مدد اعتبارسازی، متقاعدسازی و اقناع انجام به سیستم دعوت و جذب افراد فشارهای الزم جهت 

 گیرد.مي

تم در اين سیس رفتهها و کلیه ترفندهای به کار راهبردت، ها، جلساآنچه اعضا از برنامه نهايتاً

ته، های از هم گسیخافراد با دوستي ،با گذشت مدت زماني اينگونه است که ،کننددرک و تجربه مي

و جالی اولیه  ياهايي که به واقعیت مبدل نگشت، پیوندهای خانوادگي که لعابؤ، رآرزوهاسراب 
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شته گسلب که ، اعتمادی اندکنارش رخنه کردهوهايي که در گوشهاند، کدورتخود را از دست داده

ميمواجه  ،رو به زوال نهاد نهايتاًای دست به دست گشت و ، اعتباری که همچون شيءوارهاست

 کنار رفتنهای سیستمي و با عدم تحقق وعدهاين تجارت مدرن  واقعیت محض ،. در نهايتدشو

اعضايي که  .شودميهای پنهان اين نوع تجارت بر اعضا متجلي یتمواجهه با واقع و ابهامهای پرده

 هایسرگروهو  (هالگهای فروش )گروهابزاری در دست  نهايتاًولي  ،ديدندخود را پیروز میدان مي

 جلواصلي هرم را به  ی(هالگهای فروش )گروهکه با هر قدم خود منافع  پندارندميرأس هرم 

رغم پرداخت بهای سنگین مادی و معنوی به عنوان متضرر نهايي، ناکام در علي نهايتاًو راندند مي

 د.شوخوش کردند، مبدل ميپايین هرم جای 
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