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چکیده
امروزه بازار و منطق سودمحوری آن به جزئي الينفک از زندگي بسیاری از انسانها دراکثر کشورهای جهان
تبديل شده است .اين وضعیت با به هم پیوستگيها و پیچیدگيهای اقتصادی ،سیاسي ،اجتماعي و فرهنگي
جوامع معاصر درهمآمیخته است و سبکهای جديدی از داد و ستد را متجلي ميسازد که انديشههای
فرهنگي و رفتار اقتصادی خاص خود را همراه ميآورد .بهگونهای منطق بازار آزاد در تمامي حوزههای
اجتماعي نیز سیطره يافته است .در پژوهش حاضر سعي شده که پیامدهای اجتماعي و فرهنگي منطق
سودمحورانۀ اين بازار در حوزه شرکتهای بازاريابيهای شبکهای مورد واکاوی قرار گیرد .بررسيهای الزم
با بهرهگیری از روش مردمنگاری انتقادی و بر اساس رويکرد پنج مرحلهای کارسپیکن انجام گرفته است.
دادههای حاصل هم به صورت اتیک و هم به صورت امیک ،از دو تکنیک مشاهده مشارکتي پنهان (يک
سال) و مصاحبههای عمیق با شانزده نفر از افراد انصرافي از شرکتهای بازاريابي شبکهای بهدست آمده
است .از جمله مضامین (تمهای) اصلي استخراج شده ميتوان به حصارکاری ،تقويت مهارتهای نفوذ،
آموزشهای سختگیرانۀ تکراری ،آموزش اقتدارگرايانه ،راهبردهای اقناع عامهپسند ،جلسات روانشناسي
عامیانه ،جشن های تشويقي بجستیک و ويژنتیک ،آزادسازی عواطف نامتعارف ،کاريزماتیزاسیون اعضای
موفق و  ...اشاره کرد .بهطور کلي ميتوان اين نتیجه را بیان کرد که شرکتهای بازاريابي شبکهای با استفاده
از فنون و راهبردهای اقتداری/ابزارانگارانه/عامهپسند افراد را برای جذب در اين شرکتها اغوا ميکنند که
در نهايت هدف اصلي آنان ،نه سودسازی برای تمامي افراد عضو ،بلکه برای حداکثرسازی سود اين شرکتهای
بازاريابي شبکهای است.
کلیدواژگان :اقتدار کاريزماتیک مدرن ،آموزشهای اقتدارگرايانه ،حداکثرسازی سود ،شرکتهای بازاريابي
شبکهای ،مردمنگاری انتقادی.
1استاديار ،گروه جامعهشناسي ،دانشگاه يزد ،يزد ،ايران .نويسنده مسئول
 2کارشناس ارشد پژوهش علوم اجتماعي ،دانشگاه يزد ،يزد ،ايران.

aliruhani@yazd.ac.ir
soheylahajiheydari@gmail.com
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مقدمه و بیان مسئله
هرروزه ،بیش از پیش با توسعۀ بزرگراه اطالعاتي و جهاني شدن رسانهها و تجارت ،شاهد
«بازاريابيهای يک به يک» هستیم که جای بازاريابيهای انبوه و حتي محدود و ويژه را گرفته است
(داوسن و فاستر ،۱۳۷۹ ،نقل شده در ذکايي  .)۱۷6 :۱۳۹۳سبکي از بازاريابي ،که به بازاريابي
شبکهای معروف است ،که در واقع نوعي از بازاريابي است که تکیۀ اصلي آن بر عوامل و معامالت به
هم پیوسته در يک شبکه است .بازاريابي شبکهای در حدود يک قرن قبل مطرح شد و از همان
زمان با کشف قابلیتهای بيشمار آن ،عدۀ کثیری از افراد سودجو و منفعتطلب را به استفادۀ سوء
از اين سبک تجارت در سراسر دنیا واداشت .همین امر اتفاقات مشابهي را در ساير کشورها رقم زد
(اصغری و فقیه .)20-2۱ :۱۳۸۷ ،اين سبک بازاريابي در سراسر دنیا مستقیماٌ خانوادهها و افراد را
هدف قرار ميدهد و گاهي با عنوان پخش محدود خوانده ميشود .سبکي که به صورت قارچگونه
در حال گسترش است و با نامهای ديگری چون بازاريابي چندسطحي و در اصطالح «نتورک
مارکتینگ» ۱نیز شناخته ميشود .شیوهای که تولیدکننده ،به جای فروش محصوالت از طريق
واسطه های فروش ،محصوالت خود را از طريق خود خريداران و مشتريان به فروش ميرساند و با
افزايش تعداد فروشندگان و مشتريان ،شبکهای از افراد را به صورت تصاعدی شکل ميدهد و برای
شکلگیری شبکه مذکور راهبردهای متنوعي را به کار ميگیرد و نهايتاً افراد را به مدد راهبردهای
متنوع ،متقاعد به گرويدن به شبکه ميکند.
همه روزه در معرض بمباران دهها پیام قرار داريم که به منظور تغییر نگرشها و رفتارهای
مصرفکنندگان طراحي شدهاند .واضح است که اگر اين پیامها مؤثر واقع نميشدند ،آگهيدهندگان
مبالغ هنگفتي را در تالش برای ترغیب افراد به انجام آنچه تبلیغ ميکنند ،صرف نميکردند (بارون،
بیرن و برنسکامب .)2۱4-2۱5 :۱۳۹4 ،ترغیب و متقاعدسازی همان مسیری است که اعضا در
بازاريابيهای شبکهای طي ميکنند .مبدل شدن به پیامرسانهايي که مقبولیت دارند؛ آنهايي که
آموزش ميبینند که بدانند راجع به چهچیزی ،چطور صحبت کنند يا در ارتباط با موضوع عرضه
شده چطور با الصاق به تخصصگرايي ،متقاعدکنندهترين اظهار نظر را بیان کنند و از اين طريق با
ترغیب ديگران ،به مقصود نهايي نائل آيند .در همین مسیر ،پژوهش حاضر قصد داشته است
فرايندها و راهبردهای اقناع برای فروش وحداکثرسازی سود شرکتهای بازايابي شبکهای را بررسي
و واکاوی کند .درواقع ،اين پژوهش درصدد است با استفاده از رويکردهای انتقادی در جامعهشناسي،
فرايندهايي را که موجب ميشود شرکتهای بازاريابي شبکهای بر اساس منطق بازار آزاد حاشیۀ
سود خود را ارتقا دهند و در مقابل ضرر و آسیبهای اقتصادی و اجتماعي فراواني به اعضا برسانند،
بررسي و واکاوی کند .در نتیجه با استفاده از روش مردمنگاری انتقادی ،به عنوان يکي از روشهای
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نسبتاً جديد در علوم اجتماعي و جامعهشناسي ،سعي خواهد شد ،واقعیتهای اجتماعي پنهاني را
که ناشي از وضعیت نابرابر اقتصادی و سلطۀ منطق پول بر جهان زيستۀ افراد است ،افشا کند.

چارچوب مفهومی
با درنظرگرفتن تفاوت های فلسففففي و پارادايمي روش های کمي و کیفي در تحقیقات اجتماعي
(پتن ،)200۱ ،۱در پژوهش های کیفي از چارچوبي مفهومي در مقابل مباني و چارچوب نظری در
روشهای کمي استفاده ميشود .چارچوب مفهومي ،مفاهیم و نظرياتي را شامل ميشود که تمرکز
ا صلي مطالعه بر آنها ا ستوار ا ست (کرسول200۷ ،2؛ پتن200۱ ،؛ بلیکي .)200۷ ،۳پارادايم اين
پژوهش نیز بر اساس رويکرد پارادايم انتقادی شاکله يافته است .بر همین اساس در راستای ارائۀ
چارچوب مفهومي انتقادی و تأمین ح سا سیت نظری ،سعي خواهد شد نظريهها و فرايندهايي که
محققان را در ورود به میدان پژوهش ياری ساختهاند به اختصار بیان شوند .درواقع ،سعي خواهد
شففد نظريهها و فرايندهايي که دربارۀ چگونگي شففکلگیری گروه و همبسففتگي گروهي و اعمال
اقتدار بر گروه وجود دارد ،برر سي شود .در نهايت سعي خواهد شد مدلي فر ضي و پی شیني بر
اساس چارچوب مفهومي و حساسیت نظری ترسیم شود تا راهنمای عملي نحوۀ ورود و مواجهه با
میدان را برای محققان ترسیم نمايند.
در اولین گام ميتوان به اشارات مايکل هکتر در قالب همبستگي گروه اشاره کرد که اعضای
يک گروه ،فقط زماني در اقدام جمعي شرکت ميجويند که از اين طريق ،نفع شخصي عايدشان
ميشود .جنبش جمعي هنگامي شکل ميگیرد که تعداد مکفي از اعضای گروه برای مشارکت در
آن به توافق برسند .همچنین حسابگران و عاقبتانديشان فقط هنگامي راضي به کار ميشوند که
منافع مورد انتظارشان بیش از زيانهای احتمالي باشد (روحاني.)6۹ :۱۳۹4 ،
بنا و بقای هر گروه يا شبکه مستلزم وجود اقتدار و اشتراکات است (رفعت جاه.)۳۸:۱۳۸6 ،
در نظر وبر قدرت يعني انسان به رغم مخالفت ديگران کاری را که ميخواهد ،انجام دهد.
جامعهشناسان بسیاری بین قدرت قهری و اقتدار تفاوت قائل شدهاند .وبر در مورد قدرت سه نوع
اقتدار را بیان ميکند؛ اقتدار سنتي ،کاريزمايي ،عقالني .فوکو قدرت و دانش را دو امر در هم تنیده
عنوان ميکند (گیدنز )5۷۷-5۷۸ :۱۳۹5 ،که از جمله مواردی هستند که در بههمپیوستگي گروه
مؤثرند.
از نظر فستینگر ،بک و همکاران« ،بههمپیوستگي» مبین هر چیزی است که افراد را به
شرکت در گروه جذب کند .آنها دو نوع فعالیت تقويتکننده را بررسي کردهاند :رفتار نماديني که
آن را (احساس) «تأيید اجتماعي» مينامیم و ديگری فعالیتي که به طريق ديگر ارزشمند است
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مثل انجام هر کار جالب .همچنین متغیری به نام «ارتباطات» را به کار بردند که ديگران به آن
«کنش متقابل» گفتهاند .آنها معتقدند هر چه گروه به همپیوستهتر باشد ،اعضای آن بیشتر
ميتوانند در رفتار يکديگر تغییر ايجاد کنند تا فعالیتها در مسیر ارزشمندتری قرار گیرد (کوزر و
روزنبرگ.)۱0۱ :۱۳۸5 ،
از نظر دورکیم عواطف و احساسات از طريق فرايندهای جمعي تولید ميشوند و به واسطۀ
تأيید ديگران تقويت و قانوني ميشوند و پايههای همبستگي اجتماعي را شکل ميدهند (روحاني،
 .)54 :۱۳۹4هاکشیلد ،کاری را که هدفش ايجاد تناسب احساس و موقعیت باشد ،کاری ميداند
که همۀ انسانها پیوسته و حتي در تنهايي انجام ميدهند .ما کار احساسي را نه به شکلي دلخواه
بلکه ،در يک محدودۀ مشخص و تحت تبعیت از «قواعد احساسات» انجام ميدهیم .قواعدی که در
ارزشهای فرهنگي جامعه ريشه دارند و در بخشهای مختلف ،اشکال متفاوتي به خود ميگیرند.
وی در کتاب «قلبهای کوک شده»« ،شيءشدگي» چنین مينويسد که وقتي کار احساسي در
راستای انجام شغل قرار ميگیرد ،کار از حالت طبیعي خارج و به «نیروی کار احساسي» مبدل
ميشود (کیانپور.)2۷-2۸ :۱۳۹۱ ،
هاکشیلد در بسط کار گافمن ،مفاهیم «کار عاطفي» يا «مديريت عاطفي» را مطرح ميکند
(روحاني .)54-55 :۱۳۹4 ،احساسات را ميتوان در نظريات مختلف نیز عنوان کرد .طبق نظريه
تضاد ،هنگاميکه افراد عضو گروههايي شوند که با يکديگر در اختالف و تضاد هستند ،ميتوان با
برانگیختن احساسات اعضای گروهها ،آنها را برضد يکديگر به شورش و عصیان واداشت و احساسات
آنها را در راستای پیشبرد اهداف کشمکش به کار بست (رباني و کیانپور .)40-4۱ :۱۳۸۸ ،با اين
تفاسیر فرايندی که انسانها با عضويت در گروههای اجتماعي مرزی (کرانهدار از جامعه) طي
ميکنند در قالب مدل زير قابل ارائه است.
شکل  .۱مدل شماره يک :فرايند شکلگیری هويت گروهي در منطق بازار
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سیستم بازاريابي شبکهای چگونه و به وسیله چه ترفندهايي اقتدار کاريزماتیک خود را
بر اعضا اعمال ميکند؟
راهبردهای اقناع در شرکتهای بازاريابي شبکهای چگونه است؟
با ورود به سیستم ،اعضا چه آموزشها ،فنون و راهبردهايي را ميآموزند؟
جلسات در شرکتهای بازاريابي شبکهای چگونه است و چه محتوايي دارد؟

 .5اعضا ،برنامهها ،جلسات و راهبردهای به کار رفته در شبکههای موجود را چگونه درک و
تجربه ميکنند و در نظام معاني ذهني آنها ،اقدامات انجام گرفته در اين سیستم چگونه
درک و تفسیر ميشوند؟

روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر بر مبنای روش مردمنگاری انتقادی انجام گرفته است .محققان در اين روش به سبب
رسیدن به نتیجۀ مطلوب از رويکرد کارسپیکن بهره گرفتهاند .کارسپیکن در انجام مردمنگاری
انتقادی رويکردی  5مرحلهای ارائه ميکند .مرحلۀ اول (رويکرد اتیک) مشاهدۀ مشارکتي،
غیرتزاحمي برای ورود به میدان تحقیق است ،پژوهشگر به صورت ناشناس پا به میدان ميگذارد و
به ثبت تمامي فعالیتها ،فرايندها و مشاهدات ميپردازد .در مرحلۀ دوم ،محقق با تنظیم مشاهدات
خود و ارائۀ تحلیلهايي اولیه ،مقولههای اولیه را طراحي ميکند (رويکرد اتیک) .مرحلۀ بعدی
شامل گفتوگوهای آشکار و بالواسطه است و رويکردی امیک به موضوع دارد که محقق با اطالع
به مشارکتکنندگان در مورد انجام پژوهش ،وارد میدان ميشود و با انجام گفتوگوهای
مصاحبهمحور ،به جمعآوری اطالعات ميپردازد .در اين مرحله ممکن است مشارکتکنندگان،
سازههای محقق را حفظ کنند ،مورد ترديد قرار دهند و يا به چالش بکشند (کارسپیکن:۱۹۹6 ،
 .)۱55سپس دادههای حاصل ،با رکوردهای اولیه مقايسه ميشود .صدای مصاحبهشوندگان که
سندی بر يافتهها و ادعاهای بعدی ميباشد ،با کسب اجازه از آنها ضبط و ثبت ،و سپس به صورت
کامل و با جزئیات پیادهسازی ميشود .اين روند با هدف بازسازی مضامین و حرکت بین ساختارهای
فرهنگي به وسیلۀ مدلهای تحلیل انتقادی صورت ميگیرد.
در دو مرحلۀ بعدی با نگاه کالن و جامعهشناختي ،اندوختههای نهايي تجزيه و تحلیل
ميشوند و سطوح بازتولید خرد و کالن را نمايش ميدهند .هدف اصلي اين روند ،شناسايي روابط
و همشکليهای فرهنگي بین زمینۀ مورد مطالعه و قلمروهای پیراموني و سطوح کالنتر واقعیت
است .بخش عمدهای ازمردمنگاری انتقادی کارسپیکن ،تحلیل سیستمها است که سهم قابلتوجهي
در افزايش اعتبار پژوهش دارد .در پايان نیز دادههای بدست آمده از مراحل سه گانۀ قبلي با عوامل
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نهادی ،سیاسي و اجتماعي کالن مقايسه ميشود (استوارت و آشر .)۹۹۷ :200۷ ،در جدول زير
نیز مراحل  5گانۀ کارسپیکن به اختصار نمايش داده شده است.
جدول  .۱مراحل پنجگانۀ کارسپیکن در مردمنگاری انتقادی ،مأخذ :هاردکستل و همکاران۱5۳ :2006 ،
مرحله

توصیف

جمعآوری دادهها

تحلیل

۱

ايجاد رکودهای اولیه

کار میداني ،مشاهدۀ غیرمشارکتي ،تکسويه،
غیرتزاحمي ،تأمل

بازسازی فرهنگي(اتیک)

2

تفسیر محقق

تحلیل بازساختي اولیه

بازسازی فرهنگي(اتیک)

۳

تولید دادههای گفتوگويي

کارمیداني ،مشاهدۀ مشارکتي ،مصاحبه ،تعامل و
تأمل

بازسازی فرهنگي(امیک)

4

توصیف روابط سیستمها با
زمینه کالنتر

انجام تحلیل سیستمي (اکتشاف)

تحلیل سیستمي(اتیک)

5

تبیین نظامهای رابطهای

مرتب نمودن يافتهها با نظريههای سطح کالن
(تبیین)

تحلیل سیستمي(اتیک)

دادههای پژوهش مردمنگاری انتقادی از طريق مشاهده ،مصاحبه يا تعاملهای شفاهي
گردآوری شده و متمرکز بر معاني و تفسیرهای مشارکتکنندگان در آن است .مردمنگاری انتقادی
تحقیقي است که اطالعات خود را با ارجاع به عقايد ،ارزشها و رفتارها در بستر اجتماعي دست
نخورده به دست ميآورد (محمدپور .)۹۳ :۱۳۹2 ،دراين پژوهش نیز دادهها از طريق مشاهدۀ
مستقیم ،مشاهدۀ مشارکتي ،گفتوگوهای روايتي و نیمهساختارمند از اعضای فعال و مصاحبههای
ساختارمند ،عمیق و روايتمحور با افراد انصرافي از سیستم بازاريابي شبکهای ،بررسي اسناد ،مدارک
و دادههای يادداشت و جمعآوری شدۀ میداني انجام گرفت.
بر همین اساس ،عمل ورود به میدان و دريافت دادههای مورد نظر که در ابتدا ميبايست به
عنوان يک مشاهدهگر و ناظر بیروني از زعم و ديد خود محقق جمعآوری ميشد ،با بهرهمندی از
رويکرد پنجگانه کارسپیکن عملیاتي شد .مرحله اول تحقیق همراه با مشاهدۀ مشارکتي پنهان بود.
در دیماه  ۱۳۹5مشاهدۀ مشارکتي محقق با ورود يکي از محققان به میدان تحقیق در يکي از
شرکتهای بازاريابي شبکهای (سايت اجتماعي) و انجام ثبتنام به عنوان بازارياب در سايت شرکت
بازاريابي انجام شد و محقق به عنوان مشاهدهگر و ناظر بیروني و با تماس و مشارکت با افراد
موردمطالعه با هدف دستیابي به شناخت کلي و عام از موضوع مورد مطالعه ،به جمعآوری دادههای
مشاهدهای پرداخت .حضور غیرملموس بود ،زيرا احتمال ميرفت حضور ملموس در میدان باعﺚ
ايجاد اثر هاتورن واکنش افراد شود .با وجود اين ،حضور مشارکتي بود و تمامي فعالیتهايي که
اعضا بايد انجام دهند ،کنجکاوانه و موشکافانه توسط محقق صورت پذيرفت .شرکت در تمامي
جلسات ،کارگاهها ،سمینارها ،جشنها و  ...انجام گرفت و حتي در اين راستا به خريد بستههايي
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برای فروش (شامل جوراب ،لوازم آرايشي ،بهداشتي و  )...نیز اقدام شد .همچنین عکسها و
فیلمهايي نیز از جلسات و کارگاهها تهیه شد .مشاهدات و توجه از افراد به گروههای اجتماعي و
سپس به رفتارها معطوف و يافتهها ثبت ،ضبط و يادداشت شد .سعي ميشد تمامي حاالت ،رفتار
و گفتار و روايات افراد حاضر در آنجا ثبت و ضبط شود .تمامي روابط و مناسبات قدرت زير نظر
بود و بهطور مداوم رصد و بررسي ميشد .بهويژه اينکه هرچند روز يکبار کل فرايندها بازبیني
ميشد و مشاهدهها منظمتر ميشد تا ابعاد مختلف مورد توجه و بررسي قرار گیرند .انجام مشاهدات
تا زماني ادامه يافت که ديگر امکان جمعآوری اطالعات جديد در میدان از طريق مشاهده وجود
نداشت .از دادههای مشاهدهای جهت ارائه گزارش و توصیف زمینۀ موردمطالعه ،استفاده شد .اين
مرحله تا اوايل سال  ۱۳۹۷بهطول انجامید.
سپس در مرحلۀ بعد ،توصیف کلي وضعیت در سايت اجتماعي صورت گرفت .در واقع در
اين مرحله بود که حوزهها ،قلمروها و تعامالت روابط قدرت ،نقشها ،تصمیمسازیها ،افراد و به
طور کلي تعامالت افراد در اين سیستم مورد بررسي محققان قرار گرفت و تحلیلهای بازساختي
اولیه صورت گرفتند .بهبیان ديگر ،مضامین اولیه ،موضوعات کلیدی و قلمروهايي استخراج شد تا
در مراحل بعدی به مدد اين يافتهها مقوالت بیشتری شناسايي شود .جنبههای غیرزبانشناختي،
نظیر ژستها ،حاالت چهره ،زبان بدني و همچنین زمینه و بستری که عمل در آن جريان يافته
است نیز در کانون توجه بود و مورد بررسي قرار گرفت.
بار ديگر ورود به میدان اتفاق افتاد؛ اما اينبار به مشارکتکنندگان اطالع داده شد که
پژوهشي در حال انجام است .در اين مرحله ،ديدگاهها و نقطه نظرات مشارکتکنندگان در تحقیق
از طريق مصاحبههای فردی جمعآوری شد .پس از آن ،از آنجا که به نظر ميرسید دادههای حاصله
مکفي نباشند به جستجو از افراد انصرافي از بازاريابي شبکهای پرداخته شد و پس از آن با  ۱6نفر
از افراد انصرافي از سیستم بازاريابي شبکهای ،مصاحبههای عمیق انجام شدهو اين کار تا رسیدن
به اشباع نظری ادامه يافت؛ با اين هدف که نگاه کنشگران نسبت به مضامین و يافتههای محقق
بررسي و ارزيابي شود .هرچند که در طول مراحل اول و دوم نیز محققان بهطورمداوم بهدنبال
اعضايي بودند که از اين شرکتها انصراف داده باشند .زيرا بر اساس يافتههای محققان ،تنها اين
افراد بودند که توانسته بودند از سیستم فاصله منطقي گرفته و به دور از احساسات و تعصبات
بيمورد به ارزيابي انتقادی فعالیتهای خود و شرکت بپردازند.

معرفی میدان
میدان مورد مطالعه و کاوش ،که کلیۀ عملیات مشاهده مشارکتي و پنهان در آن صورت پذيرفت،
چهار شرکت از شرکتهای بازاريابي شبکه ای بود که در راستای تبعیت از اخالق پژوهش نامي از
آنها برده نميشود .ولي يکي از اين شرکتها در شهر يزد و  ۳شرکت ديگر در شهر اصفهان انتخاب
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شدند .در شرکت بازاريابي شبکهای شهر يزد ثبت نام رسمي صورت پذيرفت و به مدت  ۱۱ماه
همچون ديگر اعضا به فعالیت و تفحص پرداخته شد و به صورت غیر رسمي قريب به  4ماه در
جلسات  ۳شرکت از شرکتهای بازاريابي شبکهای در شهر اصفهان پرداخته شد و پس از ثبتنام
در شرکت بازاريابي شبکهای در شهر يزد ،ادامه فعالیتها در اين شهر انجام گرفت و تمامي دادههای
جمعآوری شده ثبت ،ضبط و مکتوب شد.
پس از تصمیم به شناسايي افراد انصرافي نیز سعي شد اين مشارکتکنندگان از شرکتهای
بازاريابي مختلفي انتخاب شوند تا اطالعات جامعتری بهدست آيد .الزم به ذکر است که اغلب
مشارکتکنندگان ،بهويژه سرگروهها (لیدر) خود سابقۀ فعالیت در چند شرکت بازاريابي را داشتند.
مشارکتکنندگان با عناويني مستعار در جدول شماره دو گنجانده شدهاند .تمامي مصاحبهها در
محیطي آرام و فاقد هرگونه مزاحمت ،صورت گرفت .محققان تمام تالش خود را به کار گماشتند
تا مشارکتکنندگان بتوانند در کمال امنیت و آرامش به بیان حقايق و نظرات خود بپردازند.

اخالق پژوهش
اخالق در پارادايم انتقادی مشخصهی کامالً ذاتي تحقیق است و طرح کاملي از ارزشها و
موقعیتيابي تاريخي در فرايند تحقیق را مدنظر قرار ميدهد .درواقع يک قاعدۀ اخالقي در اين
پارادايم آن است که محقق فردی است با روحیۀ همدالنه و دلسوز و نه انساني رياکار؛ که البته اين
مالحظهها مانع رفتار غیراخالقي نميشوند؛ بنابراين يکسری تمهیدها به عنوان موانع روابط
غیراخالقي در تحقیق در نظر گرفته شدهاند (محمدپور.)6۱ :۱۳۹2 ،
لذا در اين پژوهش نیز سعي شد تمامي مالحظات اخالقي تا سرحد امکان رعايت شود .بدين
منظور تمامي مصاحبهها با تعیین وقت ،زمان و مکان مورد نظر توسط خود مشارکتکنندگان انجام
گرفت .همچنین مصاحبهها تماماً با رضايت آگاهانه و قلبي مشارکتکنندگان انجام شد و هیچيک
از ابزار قدرت (زور ،اجبار ،تهديد ،التماس و  )...در اين فرايند دخالتي نداشت .مصاحبهها در
مکان های امن ،آرام و به دور از هرگونه مزاحمت و اغتشاشي انجام پذيرفت .از همان آغاز سعي
ميشد اطمینان الزم در جهت محرمانه ماندن و همچنین بهرهمندی از مصاحبهها صرفاً به منظور
انجام پژوهش و نه استفادههای سوء و منفعتطلبانه ،انجام شود .از ديگر اصول اخالقي رازداری و
حفظ گمنامي مشارکتکنندگان ميباشد که بدين منظور تمامي مصاحبههای ضبط شده تماماً به
وسیله خود محقق مکتوب گشت و از طرفي تمامي اسامي مشارکتکنندگان و حتي نام شرکتها
به نامهای مستعار تغییر يافت .لذا در اين پژوهش صراحتاً اعالم ميشود که هیچکس جز خود
محقق قادر به شناخت و دستیابي به افراد و منابع اطالعات مشارکتکنندگان نیست.

اقتدار کاريزماتیک مدرن :مردم نگاری انتقادی از15 ...

بازاندیشی
عالوه بر مالحظات اخالقي ،محققان سعي نمودند پیش از ،حینِ و پس از انجام پژوهش دادهها و
پیشفرضهای خود را مدام مورد ارزيابي انتقادی قرار دهند .اين شیوه بر اساس راهنمايي عملي
مالحظات بازانديشانه ماثنر و داثت )200۳( ۱صورت گرفت.
در اين پژوهش همچنین قابلیت اعتماد 2يافتهها به وسیلۀ  .۱مشارکت طوالني ۳و مشاهدۀ
مداوم در میدان تحقیق؛  .2بررسي همکاران؛ .۳ 4تأيید مشارکتکنندگان؛ .4 5توصیف غني؛ 6تأيید
شد .تأيید اتکاپذيری ۷تحقیق نیز با رعايت اصول و نکات مصاحبه ،ثبت رخدادهای کامل و پیاده
سازی دقیق انجام گرفت .از تکنیک بازانديشي ماثنر و دوثت )200۳( ۸نیز در تمامي مراحل تحقیق
استفاده شد.
جدول  .2مشارکتکنندگان پژوهش
نام مستعار

سال تولد

وضعیت شغلي

وضعیت تأهل

میزان فعالیت

سمت

مهناز

۱۳5۳

آرايشگر

متأهل

 6ماه

عضو عادی

اسماعیل

۱۳۷2

سرباز

مجرد

 ۱سال و  ۱ماه

سرگروه (لیدر)

احسان

۱۳6۸

آشپز رستوران

متأهل

ا سال و  ۳ماه

عضو عادی

فرزانه

۱۳6۷

خانهدار

متأهل

 6ماه

عضو عادی

فاطمه

۱۳۷4

دانشجو

مجرد

 5ماه

عضو عادی

محدثه

۱۳۷۳

دانشجو

مجرد

 ۸ماه

پرزنتور

زهره

۱۳۷4

دانشجو

مجرد

 4ماه

عضو عادی

منصوره

۱۳65

خانه دار

متأهل

 ۱سال

مشاور

طاهره

۱۳۷۱

گريمور

مطلقه

 ۱سال و  4ماه

مشاور

فريده

۱۳۷4

دانشجو

مجرد

 ۱سال و  ۸ماه

مشاور ،پرزنتور

ياسمین

۱۳۷۱

خانهدار

متأهل

 6ماه

عضو عادی

مهسا

۱۳۷۱

دانشجو

مجرد

 ۳ماه

عضو عادی

يوسف

۱۳۷0

دانشجو

مجرد

 2سال

سرگروه (لیدر)

شهره

۱۳۷4

دانشجو

متأهل

 ۱سال

عضو عادی

مهران

۱۳۷6

دانشجو

مجرد

 ۱۱ماه

عضو عادی

مصطفي

۱۳۷۱

دانشجو

مجرد

 2سال

سرگروه (لیدر)

1

Mauthner & Doucet
Credibility or Trustworthiness
3 Prolonged Engagement
4 Peer Review
5 Member Checking
6 External Audit
7 dependability
8 mauthner and doucet
2
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یافتههای پژوهش
اين مرحله ،به اختصار در جدول زير (جدول سه) ارائه شده است و توضیحات آن به عنوان خط
داستان ۱ارائه شده است.
جدول  .۳مضامین (تمهای) فرعي و اصلي تحقیق
مضامین فرعی

مضامین اصلی

جلسات بيوقفۀ وقتگیر
جلسات مداوم
جلسات هفتگي مستمر
بيزماني کاری

حصار کاری

حصار زماني
بيمکاني کاری
جلسات در رستوران و کافيشاپ
جلسات در فضای باز

جلسات در مکانهای غیررسمي

جلسات در خانۀ اعضا
آموزش مهارتهای ارتباطي
تقويت فن بیان

تقويت مهارتهای ارتباطي

ارتقای مهارت نه شنیدن
آموزش مهارتهای نفوذ اجتماعي/رواني

تقويت مهارتهای نفوذ

آموزشهای روانشناسي عامهپسند در نتورک
آموزشهای تمثیلي تکراری
آموزشهای سختگیرانه

آموزشهای سختگیرانۀ تکراری

فشار هنجاری در فراگیری آموزش
آزمونهای پرستیژ محور

آزمونهای پرستیژ محور

آزمون برای افزايش پرستیژکاری
کسب مهارتهای اقناعسازی
بمباران اطالعاتي برای اقناع
پافشاری در اقناع
آموزش فريبکاری برای فروش

توجیه اقناع

توجیه محصول بيکیفیت
فريبکاری در اقناع
يادگیری فنون متبحرانه فروش غیرمنصفانه

يادگیری فنون متبحرانۀ فروش غیرمنصفانه

مشکالت اقناع افراد
عدم اقناع اکثريت مردم

مسائل اقناع عمومي

ناتواني در اقناع مشتری
آموزش اقتدارگرايانه
ديکتۀ اطالعات

آموزش اقتدارگرايانه

Story line

1
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همچنانکه در روششناسي پژوهش اشاره شد ،بعد از تحلیل بازساختي اولیه ،پژوهشگران
دوباره به بستر و میدان تحقیق بازگشتند و اينبار سعي داشتند تا با افرادی که پیشتر در جريان
مشاهدۀ مشارکتي پنهان شناسايي و بر اساس نمونهگیری نظری انتخاب شده بودند ،مصاحبههای
عمیق انجام دهند .در اين مسیر ،سرگروهها يا اعضايي که مشارکت چندينساله داشتند و از
شرکتها انصراف داده بودند انتخاب شده و سپس به روش گلوله برفي ساير افراد نیز شناسايي
ميشدند و بر اساس اهداف نمونهگیری نظری محققان ،در صورت داشتن ويژگيهای الزم ،مصاحبه
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با افراد جديد نیز صورت ميگرفت .در اينجا سعي ميشود تا اين دادههای گفتوگو محور در قالب
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.
انسان موجودی تحولپذير ،متعارض و نامطمئن است که احساسات و عواطف سهم بسزايي
در کنشهای او دارند .زندگي اجتماعي نیز ،ماهیتي مسئلهبرانگیز و مبتني بر موقعیت دارد.
احساسات ،انديشهها و ذائقۀ افراد لزوماً آگاهانه شکل نميگیرد و افراد ،بر اثر منطق موقعیت و
آگاهي عملي در تعامل با انواع میدانهايي که در آن قرار ميگیرند ،عادتوارههايي را دروني ميکنند
(بورديو ۱۳۸۱ ،نقل شده در ذکايي .)۱۸۱ :۱۳۹۳ ،شرکتهای بازاريابي شبکهای سعي ميکنند با
ورود افراد به سیستم شبکهای ،شاکلۀ افراد را براساس عادتوارههای سازمان جهت دهند ،لذا افراد
در يک حصار کاری محصور ميشوند .جلسات به صورت مداوم ،مستمر و در قالب جلسات هفتگي
سامان مييابد .برای فعالیت در اين سیستم زمان مشخصي تعريف نشده است (فعالیت در اين
سیستم زمان مشخصي ندارد) و افراد در بيزماني صرف کاری محصورند/محصور ميشوند .مهران
ميگويد« :من از  ۸صبح ميرفتم تا  ۸شب آموزش ميديدم» .همچنین مهناز نیز خاطر نشان
ميکند« :تا دير وقت بیرون بودند .تا  ۱۱شب ميرفتند تنهايي محصول بدند .بعد تشويق هم مي
کردند» .همچنین سیستم با ايجاد حصار زماني دامنۀ سلطۀ خود را افزايش ميدهد محدثه در اين
زمینه ميگويد« :دمو ديقه بهم زنگ ميزدند .هر ديقه هرروز هرشب ساعت به ساعت زنگ مي

زدند .چون يکي از کاراشون اينه که طرفو مرتب پیگیری کني ديگه .دم و ديقه زنگ میزدند که
چه خبر؟ چي کارا ميکني؟ االن جزوههاتو خوندی؟ فالن ...دم و ديقه زنگ ميزدند که من مرتب
گوشیم دستم بود .من سالي که نتورک کار ميکردم  ۱00هزار تومن پول قبضم اومد».
بيمکاني کاری کامالً محسوس ،آزاردهنده و همچنین دردسرساز است .برای فعالیتهای
کاری مکان مشخصي وجود ندارد .مهسا در اين زمینه ميگويد« :قرار شد تو شهر ما شرکت بزنند
ولي شرکت يه جای مشخصي نداشت که بگي عین بقیه حاال يه شرکت دارند» .از همین رو جلسات
عموما در مکانهای غیررسمي چون رستوران ،کافيشاپ ،فضاهای باز مانند پارکها و خانههای
شخصي اعضا برگزار ميشود که اين امر خود مشکالت عديدهای را به دنبال داشت .مصطفي که
خود سرگروهي با  2سال سابقۀ کار در اصفهان بود اين مسئله را به خوبي توضیح ميدهد« :ما

اولش يه سری مشکالت داشتیم بخاطر همین تجمعات ،چون مثالً يه سری ذهنیت بدی وجود
داشت .يه مدت ميرفتیم توی يه کافه بود مينشستیم کار ميکرديم ،بعد کافهه اومد به مشکل
خورد و شلوغ شد اينا .تیمه شلوغ ميشد هي ،ديگه جا کم بود .رفتیم يه مدت تو يه پارک ،پارکه
دوباره وجهۀ خوبي نداشت .مثالً آدم ميآورديم ،ميگفت منو آوردی توی پارک بهم آدم معرفي
کني .اين چه کاريه که توی پارک؟ بعد رفتیم تو يه دفتر ،دفتره دوباره به خاطر پارک ماشینا و
چه ميدونم شلوغي و اينا همسايهها اعتراض کردند ،پلمپ شد؛ دوباره باز شد .دوباره رفتیم همین

اقتدار کاريزماتیک مدرن :مردم نگاری انتقادی از19 ...

دفتر .بعدش يه دفتر ديگه رفتیم  4طبقه بود ،هر طبقه يه تیمي بود .بعد از حدود  ۱ماه ديديم جا
نبود بريم ،همین! يعني جامون اينجوری بود».
همانطور که مید خاطر نشان ميکند ،انسان به کمک زبان ،اجزای مختلف رفتار اجتماعي را
که در سازمان ميجويد ،جزئي از وجود خود ميسازد و به اين ترتیب روابط خويش را با فعالیتهای
اجتماعي ،تحت نظارت خود درميآورد (توسلي .)۳02 :۱۳۹۱ ،به اين ترتیب در جلسات نیز سعي
ميشود برای تعالي شخصیت افراد و آمادهسازی افراد در جهت تحقق اهداف سازمان ،به تدريج
مهارتهای ارتباطي در افراد تقويت شود .بر همین اساس به آموزش مهارتهای ارتباطي و تقويت
فن بیان در اعضا پرداخته ميشود .محدثه در اين راستا ميگويد« :همه اين مهارتای ارتباطي و

خجالتي نبودن و اينا را{ياد ميدادند} همین باالسری خودم ميگفت؛ ميگفت من تو ديوار بودم
همش خجالت ميکشیدم .نمیتونستم مثالً حرف بزنم .االن اينجا نشستم و دارم حرف ميزنم .االن
سمینارای گنده برگزار ميکنه ميره جلو  200نفر وايمیسه حرف ميزنه»
در کنار آموزشها ،به تقويت مهارتهايي جهت نفوذ در شبکه ،نفوذ در افراد برای جذب به
سیستم و حتي خريد محصوالت پرداخته ميشود .مهارتهايي چون ارتقای مهارت «نه شنیدن»
در قبال گاردگیری افراد به بازاريابي شبکهای ،خريد محصوالت ،آموزش مهارتهای نفوذ اجتماعي-
رواني ،نیز تقويت ذهن به واسطه آموزشهای روانشناسي عامهپسند غیرآکادمیک که همگي در
مسیر وصول به هدف به افراد القا ميشوند .احسان در اين زمینه ميگويد« :ميگفتند محکم صحبت
کنید ژست ،سرباال ،سینه جلو ،محکم ،لباس ترتمیز ،موهای فالن ».محدثه نیز خاطر نشان ميکند:

«هي مرتب کلیپ آموزشي نشونمون ميدادن .هي مثالً کتابای مختلف معرفي ميکردند تا مثالً
وقتي داری به طرف آموزش ميدی ،بتوني مثال بزني بتوني بهشون ياد بدی که چه جوريه و با
مثال بتوني راهنمايي کني ،و اينا باعﺚ ميشد که ما جزوۀ آموزشیمون با هم يکي باشه و عیناً مي
گفت ما مينوشتیم».
سختگیری در آموزشها ،از طريق فشار هنجاری در فراگیری ،امری کامالً محسوس است.
آموزشهای مداوم و آمیخته به تمثیلهای متعدد و فراوان ،بهتدريج برای اعضا تکراری ميشوند و
نوعي دلزدگي را به همراه ميآورند .برخي از شرکتهای بازاريابي شبکهای به سبب ايجاد
پرستیژکاری ،جذب افراد را منوط به پذيرش در آزمون ميدانند .منصوره در اين راستا ميگويد:

«ميگفتند آزمون بگیريد که طرف کارو جدی بگیره ،فکر نکنه اومده الکي کار کنه .اينام يکي از
شگردای خودشون بود .حاال نه اينکه بگیم جزء الزاماتش بود ،طرف ديگه کارو جدی ميگرفت ،اگه
قبول بشي ثبت سیستمت ميخوره .يه نوع پرستیژ کاری بود ،يعني به کار تو ارزش ميداد».
انواع فنون و مهارتهای الزم جهت اقناع ديگران نیز به اعضا ديکته ميشوند و افراد در بحﺚ
و گفتوگو تبحر مييابند .اين تبحر به گونهای است که مي توانند هر بحثي را به کام خود خاتمه
دهند .مصطفي در اين زمینه ميگويد« :از نظر مشاورهای برام خیلي خوب شده .يعني کامل مي
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تونم بفهمم طرف اگه مشکل داره بتونم قانعش کنم .من اگه يه نفر بخواد بحﺚ کنه ميتونم با يه
دلیل مثالً منطقي يه جوری باهاش  5دقیقه صحبت بکنم که طرف از اون عصبانیت خشمگیني
که مثالً اومده با من دعوا کنه کامالً برگرده با من همراه شه ،و تو مسیر هم حرکت کنیم بريم ،يه
همچین حالتهايي دارم».
میزان اطالعات و فنون ترزيق شده به گونهای است که صراحتاً ميتوان گفت افراد در بمباران
اطالعاتي از اقناع قرار ميگیرند .باالسریها و يا در اصطالح آپالينها ۱مدام برای اقناع پافشاری
ميکنند و اعضا را بیش از پیش تشويق ميکنند که در هر بحثي شرکت کنند و افراد را با به
کارگیری فنون آموخته شده توجیه نمايد و نهايتاً خود پیروز میدان گردند .شهره ميگويد« :هر
کي بهم هر چیزی ميگفت وايمیسادم جواب ميدادم قانع ميکردم؛ کوتاه مياومدند در واقع».
انواع فريبکاریها برای اقناع ،فروش ،توجیه محصول بيکیفیت و غیره نیز به افراد ديکته
ميشود و عمالً به افراد توصیه مي شود که برای رسیدن به هدف از هر ابزاری حتي دروغ و نیرنگ
نیز بهرهگیرند .زينب ميگويد{« :بهمون ميگفتند}اينارا استفاده کن خودت ،بعد برو بفروشش.

مثالً اگه رنگ مو استفاده نميکني نرو بگو من خودم استفاده کردم .يا اگه خیلي بلدی که دروغ
بگي ،بگو که خوب بوده .ولي طرف ميفهمه چون موهای خودم رنگ نیس ،بگو خواهرم استفاده
کرده خوب بوده براش و به موهاش ساخته .اينجوری ميگفت ،ميگفت اگه خیلي بلدين اينجوری
بگین .يا مثالً محصوالت را که ميآوردند ،بعد مثالً ميگفتند اين دستمال را نگاه نکنید ،اصال پرز
نمیده ،مثل دستماالی ديگه نیست ،االن شما باهاش عینکتو تمیز کن ببین پرز نميده ،ولي بعضیا
مثالً ميگرفتند عینکشونو تمیز ميکردند ميگفتند نه اينکه پرز ميده ،اينه هاش! ببینید! پرز مي
ده!»
از آنجا که فروش و شبکهسازی ،اصلي مهم از اصول بازاريابي شبکهای را تشکیل ميدهد و
شاکلۀ اصلي شبکههای موجود بر آن بنا ميشود ،لذا به صورت اختصاصي فنون متبحرانۀ فروش
غیرمنصفانه نیز به اعضا آموخته ميشود .اظهارات مصطفي در اين زمینه بسیار حائز اهمیت است:

«اين لیوانا ميبیني اينجا افتاده هیچ ارزشي نداره ،قیمت اصلیشم  ۱00تومنه ،ولي من ميتونستم
اينا  5000تومن به شما بفروشم ،يعني قشنگ قانع ميکردم شما را که شما بتوني بخری با دلیل
و منطق و استدالل يه چیز خیلي عجیبیهها يعني انقدر تأثیر داره».
البته به طبع سهولتي در کار نیست و اعضا برای اقناع عموم با مسائل و مشکالت عديدهای
روبرو هستند که مصطفي به خوبي به اين موضوع اشاره ميکند« :میگي بیا بشین برات توضیح مي

دم جريانو ،ميگه نه عامو اينا همش يکيان ،طرف حتي حاضر نميشد بیاد بشینه گوش بکنه ،چرا
کسايي که اومده بودند گوش داده بودند ،وارد شده بودند داشتند کار ميکردند ،ولي يه عدۀ زيادی
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هم بودند که ميگفتند بابا ول کن».
به دلیل خاطرۀ منفي افراد از شرکتهای کوئستي ،افراد مدام در برابر اقناعات اعضا گارد
ميگیرند .ابراهیم در اين زمینه ميگويد« :نصفي از اين مردم حداقل يک بار پرزنت شدند ،واسه
اين کار ،ولي همچنان سر اعتقاد خودشون هستند که اين کار شدني نیست» .بدين ترتیب اکثريت
اعضا در اقناع مشتريان ناکام ميمانند و مدام اظهار ناکامي و شکست مينمايند .زينب اشاره ميکند:

«ميگفتم وقتي من محصول رو دست خودم مونده ،هر چي هم که زيرمجموعه اضافه کنم وقتي
خودم نتونم بهش بفروشم هیچکسو نميتونم قانعش کنم واسه اين کار که بیاد بخره».
آموزشها به صورت اقتدارگرايانه ،کالمي ،سلسلهمراتبي ،و از باال به پايین به افراد ديکته
ميشود .به اين ترتیب آموزشها همچون دستگاه کپي از باال تا پايین هرم تکثیر ميشود .الزم به
ذکر است ،روند آموزشها در هر مرحله از باال و توسط باالسریها کنترل ميشود .مصطفي ميگويد:

« فکر کنم مثالً  ۳تا ورودی که ميگرفتیم بايد فروش را ياد ميگرفتیم بهشون بگیم ،بعد که 4
دست کامل ميشد نسالمون را هرکدوم يکي را داشتیم ،اونوقت  ۹سنگ را ميگفتیم اين
همینجوری از باال اومده بود تا پايین؛ يعني آموزشها را اون نفر بااليي گفته بود همینطوری اومده
بود تا پايین».
ابراهیم ميگويد« :دقیقا چیزی که کنترلش ميکردی ،باالسری من رو من کنترل داشت،
منم رو پايینیم و به همین ترتیب بايد کنترل کنیم ،دقیقا همین بود که کسي چیزی را کم و زياد
نگه ،حاال مثالي خالقتر به ذهنت ميرسید و ميگفتي اين مشکلي نداشت».
در هر مرحله پیگیریها از جانب باالسریها همچنان تداوم مييابد .باالسریها حضور اعضا
در جلسات را پیگیری ميکردند .نهايتاً اين پیگیریها به صورت سلسلهمراتبي تا پايین تداوم
مييابد .ياسمین ميگويد« :من خودم زياد پیگیر زيرمجموعههام نميشدم که حتما همۀ جلسات

را بیان .ولي باالسری خودم خیلي اين کار را ميکرد .حتي من خودم به زيرمجموعهها که زنگ
نميزدم ،اون زنگ ميزد و پیگیرشون ميشد».
جلسات گوناگوني برگزار ميشود و به دنبال آن به آموزشهای متنوعي نیز پرداخته ميشود.
از آنجا که فروش در شرکتهای بازاريابي شبکهای امری بسیار مهم است و نميتوان از اهمیت آن
چشمپوشي کرد ،آموزش سبکهای فروش در دستور کار قرار داده شده است .محدثه ميگويد:

«جلسات آموزشي مختلف داشتیم مثالً جلساتي که مربوط ميشد به فروش محصوالت و خريد و
عضوگیری و اينجور چیزا را در کنارش داشتیم».
سیستم سعي دارد به طور مستقیم و غیرمستقیم بر اذهان تأثیر گذارد .لذا بر همین مبنا به
آموزش راهبردها و قواعد اقناع عامهپسند نیز مبادرت ميورزد .فاطمه ميگويد« :بیشتر محصوالت

هم ،آرايشي بهداشتیه .ميگن به لباست اهمیت ميدی ،پوستت مهمترين لباسته ،مهمترين
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پوششته ،اينجوری با افکارشون بازی ميکنند و همه راضيان».
جلساتي تحت عنوان جلسات روانشناسي عامیانه نیز برگزار ميشود .بدان جهت واژه عامیانه
را برای آن برگزيديم که جنبه آکادمیک ندارند و متخصصان علمي ،آن را رد و انکار ميکنند .اين
روانشناسيهای عامه برگرفته از برخي اصول روانشناسي هستند که به صورت تحريف شده تجلي
يافتهاند و به دلیل جاذبههای اغراقگونه و فريبکارانه مورد پسند عموم قرار گرفتهاند .متأسفانه
روزبهروز هم شاهد گسترش روزافزون آن در حوزههای مختلف هستیم .افرادی سودجو نیز با
بهکارگیری و استفاده ابزاری از آن در حال سودجويي از عموم برآمدهاند و به اين ترتیب در کنار
بازاريابيهای شبکهای مشاغل کاذب اين چنیني نیز در حال شیوع و شکلگیری است .جلسات
مذکور تحت عنوان جلسات خودشناسي به اعضا ارائه ميشود .به افراد القا ميشود که در اين
جلسات مي توان خود را شناخت و با شناخت خود به شناخت محیط و ديگران فائق آمد و سپس
با شناخت خود ،ديگران و محیط توانايي شناخت جهان را پیدا کرد و در جهت تغییر آن گام
برداشت و سپس براساس آن دست به کنش زد .محدثه ميگويد« :تو جلساتشون میگن بهت ،مي

گن که مثالً ما بیشتر رو اين کار ميکنیم که تو خودتو بهتر بشناسي .وقتي خودتو بهتر بشناسي
اطرافیانتو بهتر ميتوني درک کني ،بهتر ميتوني بشناسي».
جلساتي تحت عنوان جلسات هدف و آرزو نیز برگزار ميشود .در اين جلسات از افراد خواسته
ميشود که اهداف و آرزوهای خود را بنويسند و آزادانه به خیالپردازی بپردازند .شهره ميگويد:

«میگن آرزوهاتون را بنويسید و تصور کنید و اينا اين فقط حرف نتورک نیست .اين حرف را آدمای
بزرگ دنیا هم دارند ميگن .برايان تريسي هم که همه ميشناسنش ،اون هم همش داره همین
حرفا ميزنه .اون کسايي که اومدند فیلم راز را پر کردند ،اونا هم همشون همین حرفا ميزنند .اونا
هم همش ميگن رؤ ياهاتو تصور کن تا تصور نکني تا يه چیزی را نديده باشي نميتوني بهش
برسي».
گاهي برای اينکه تحرکي در افراد ايجاد شود جلسات شرطي ميشود حتي جلسات «فان»،
در اين جلسات برای اينکه افراد را در قبیلهی شبکهای خود محصور کنند ،در روزهای تعطیل نیز
از آنها دعوت ميشود که تفريحات خود را با اعضای شبکه سپری کنند ،جلساتي که به گفته اعضا
در آن حرفي از کار زده نميشود و تنها حکم تفريح را دارد .محدثه ميگويد« :يه جلسه گذاشتند

با ما حرف زدند بعد دراومد گفتش که اتفاقاً ما جمعه قراره بريم نميدونم ده باال با بچهها .ولي
نميدونم آقای ش ...بچههاتون چقدر فروش زدند؟ انقدر فروشا زدند که بیاريشون؟ اگه اينقدر شده
حجم فروششون برشون دار بیارشون باال .مثالً رو اين قضیه جلسات فان و اينا ميذاشتند .اينم
خودش يه انگیزه بود .طرف ميگفت اِاا ببین دارن «بیرون و تو» ميبرن منم درآمدمو ببرم باال اين
شکلي .ولي خب من نرفتم».
جلسات ،گروهي و رايگان برگزار ميشد و از آن به عنوان جلسات «چسب گروه» نیز نام برده
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ميشود .اکثريت افراد بعد از گذشت مدت زماني نه چندان طوالني از کار ،جلسات را تکراری مي
يابند که ديگر آن احساسات خوب روزهای اول را برايشان به دنبال ندارد .مهسا ميگويد« :جلسات

اول خوب بود .ولي بعد از يه مدت ديگه برات تکراری ميشد .چیزايي که ميگفتند .هیچي با
واقعیت همخوني نداشت .بهشون که ميگفتي ميگفتند اوالش اينطوريه .بعد که حقوق بگیريد مي
بینید که اينجوری نبوده .بعد بايد يکم بگذره تا واستون جا بیوفته».
جشنهايي نیز در باغهای خصوصي برای افراد تدارک ديده ميشد .جشنهايي که معموالً
برای اعضا هزينه در بر داشت .در کنار آن جشنهايي نیز تحت عنوان جشنهای «ويژنتیک» و
جشنهای «بجستیک» نیز برگزار ميشدند .مهرداد در اين زمینه توضیح ميدهد« :جشن هم

جشن ويژنتیک داشتیم .مثالً برای افرادی که يه مدت کار ميکردند به يکي از اهدافشان که مي
رسیدند ،يا اينکه يکي از هدفاشون تیک ميخورد اين جشنا را داشتیم که به عهده خودشون بود».
مصطفي نیز تصريح ميکند« :برای کسايي که به يه حدی از رشد رسیده بودند ،جشن مي
گرفتند .يه جشنايي بود خود شرکت ميگرفت برا کسايي که به يه حدی از رشد رسیده بودند .نه،
هزينه نداشت .جشن بجستیک اينا ميدادن به افراد يا مثالً  6تا لگ اکتیو ميکردند .به هر کدومش
اين تعداد خريد انجام ميشد اون آدم ميشد نميدونم چیچي فروشِ ممتاز و بهش يه بجستیکِ
سینه ميزدند که آرم شرکت بود .يعني مثالً اين آدمه يعني خیلي خوب بوده و خوب رفته بوده
راهو».
در جلسات هیجانات افراد را تحريک ميکردند .سخنان و رفتارهايي را به نمايش ميگذاشتند
که افراد به وجد آيند .سخنان غیرمتعارف هیجاني انجام ميدادند .تالش ميشد هیجانات نامتعارف
افراد برانگیخته شود .زهره به خوبي اين وضعیت را افشا ميکند« :يکي از آقاها که گفت من بعد 2

سال خونه گرفتم .انقدرررر جو ميداد تو حرف زدنش که يهو اون وسط مثالً ميخواست هیجان
بده ،همه را به شور دعوت کنه ،يهو مثالً وسط حرفش بطری مثالً پرت ميکرد تو جمعیت .که
همه براش کف بزنند وااای هوراااا که مثالً حاال ما هیجان داريم .اينطوری بود .اون قشری هم که
همه اونجا بودند بعد خیلي ديگه ذوق زده ميشدند ديگه از اين حرکت .بعد من ميموندم که اين
حرکته حاال مثالً يعني چي؟! يا يهو نفر اولیه که اومد يهو داشت آروم حرف ميزدا ،يهو اينجوری
ميکرد داد ميزد «من ميتونم ،شماها هم ميتونید ،غلط کرديد که نتونید» يهو لحن حرف زدنش
تغییر ميکرد اينطوری بودند».
تمام تالشهای سیستم بر اين است که افراد به طور مداوم و منظم در تمام جلسات شرکت
کنند ،چنانچه افراد در جلسات حضور نیابند از سیستم حذف ميشوند .يوسف ميگويد« :فرد مي

ره تو همین جلسات ميشینه ،از اينور از اونور سرگروه میارن اينا ،فالو ميکنند و اين میگه من
باالخره نتیجه ميگیرم ،ولي حاال اگه همین آدم ديگه توی جلسات نره ،يکماه حضور پیدا نکنه آف
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ميشه».
جلسات آنقدر مداومت مييابد و مطالب مختلف در آنها عنوان ميشود ،که اعضا هدف از
برگزاری اين جلسات توسط سیستم را صرفاً سودجويي خود شرکت عنوان ميکنند .در اين جلسات
از سرگروههای مختلف نیز دعوت به عمل ميآيد و قبل از آن جو الزم برای حضور سرگروه آماده
ميشود .درواقع اعتبار اولیه برای سرگروه و اعتماد اعضا فراهم ميشود .يوسف که خود نیز از
سرگروههای اصلي شرکت ايکس در شیراز بوده است ،اين مسئله را اينگونه بیان ميکند« :خب

وقتي من میام ،من دارم حساب شده میام ديگه! حاال بايد ببینیم ساماندهي در جهت چیه؟ در
جهت نتورک نیست؛ در جهت پول درآوردن و سودجويیه .در جهت اون سود کردنه است .من میام
شما را جوری فالو ميزنم ،جوری حرف ميزنم ،که خیلي از اون درصد افراد فروشاشونو بزنند برن
کالً .رو اون کارهايي که بايد انجام بدن ،باز يه سری باورها بهتون ميدم که شما برای يک ماهي
که دارين کار ميکنید اون باوره رو بگیريد ،که ميتونید موفق باشید .چون افرادی هم باز توی اون
اتاق هستند که سرخورده شدند ،خسته شدند ،موندند چیکار کنند ،ماههاست پورسانت نگرفتند.
خب زياده ديگه من آدم تو مجموعم دارم هنوز وايساده رو يک محور داره کار ميکنه و ميگه من
پورسانت ميگیرم باالخره .اون ميره تو همین جلسات ميشینه از اينور از اونور سرگروه میارن اينا
فالو ميکنند و اين ميگه که آره من باالخره نتیجه ميگیرم .ولي حاال اگه همین آدم ديگه توی
جلسات نره يکماه حضور پیدا نکنه آف ميشه ،کالً ديگه ورود پیدا نميکنه ديگه .هر کي هم بیاد
هر چي بهش بگه اون روزی که هي دائم جلسه ميرفته سختتر اتفاق میفته .پس اون سرگروهي
که از يه جای ديگه میارن واسه همینه واسه تکون دادن به مجموعهاس ،واسه حرکت دادن به
مجموعهاس ببینید».
زمانيکه تیم ،تعداد قابلمالحظهای ورودی جديد داشته باشد؛ جلسهای با حضور
سردستههای اصلي و بزرگ شرکت تدارک ديده ميشود و در آن به موفقیتهای اعضا و معرفي

اعضای موفق پرداخته ميشود .ياسمین ميگويد« :سردستۀ اصلي ما آقای نظری بود ،ماهي 50
میلیون درآمد داشت ،اين جور آدما بیشتر تو جلساتي میان که وروديای جديد میان ،ولي وقتي يه
دونه يه دونه بخوان ورودی بگیرند پرزنتور و مشاور اين کار را به عهده ميگیرند».
مهناز نیز عنوان ميکند« :اونايي که خیلي پیشرفت کرده بودند و تهران و اينا بودند ،از اونا
فیلم پر ميکردند براشون ميذاشتند .مثالً مرده توضیح ميداد که من تونستم خیلي درآمد کسب
کنم و تو خانوادهای که بودم من خیلي درآمدم کم بود .هیشکي توجهي به من نداشت؛ بعد که
يکي از دوستام بهم معرفي کرد اين شرکتو و من وارد شدم و حاال درآمدم اينقدر شده و اينا را
توضیح ميداد اونجا».
جلسات با هدف شکلگیری هويتي شبکهای ايجاد ميشود تا از اين طريق با آمادهسازی
ذهن افراد ،احساس تعهد نسبت به سیستم در افراد نهادينه شود .به اين ترتیب افراد با حس
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مسئولیت ،تعهد و دستیابي به هويتي نتورکي به قبیله شبکهای موجود ميپیوندند و به عنوان
ابزاری در جهت رسیدن سازمان به حداکثرسازی سود گام برميدارند.

بحث و نتیجه گیری
مطالعۀ حاضر بر اساس پیشفرضهای پارادايم انتقادی طراحي شده است .با استفاده از روش
مردمنگاری انتقادی سعي شد مبادله و روابط نابرابر اقتصادی بین شرکتهای بازاريابي شبکهای و
اعضای عادی آن نشان داده شود .در اين مسیر ،با استفاده از روش مردمنگاری انتقادی کارسپیکن،
ابتدا مشاهدۀ مشارکتي پنهان با عضويت در اين شبکهها آغاز شد .اين فرايند که از دیماه ۱۳۹5
آغاز شد تا اوايل سال  ۱۳۹۷ادامه يافت .در طي اين مدت ،با خريد محصوالت و شرکت مداوم و
مستمر در جلسات ،برنامهها ،همايشها ،جشنها ،پرزنتها و  ...سعي شد يافتههای مشاهدهای
سامان يابد  .در اين مسیر ،مشاهدات منظم همراه با ثبت و ضبط تمامي رخدادها و وقايع ،به
تحلیلهای بازساختي اولیه منتهي شد و مضامین راهنما و کلي استخراج شد .در اين مراحل بیشتر
از رويکردی اتیک به مسئله پرداخته ميشد و بیشتر تفاسیر خود را ارائه داديم .سپس بر اساس
مشاهدات و تحلیلهای بازساختي اولیه ،مصاحبههای عمیق خود را از سرگروههايي که از شرکت
انصراف داده بودند آغاز نموديم .در اين مرحله بیشتر رويکردمان امیک محور بود و سعي کرديم
فضای معنايي و ذهني کنشگران را بازسازی کنیم .شايان ذکر است فرايند شناسايي سرگروههای
انصرافي در طول مشاهدۀ مشارکتي پنهان آغاز شده بود .در اين مرحله دادههای مورد نیاز ،تا
رسیدن به اشباع نظری ،گرد آورده شدند.
بر همین مبنا از  ۱6نفر از افراد انصرافي از بازاريابي شبکهای که سابقه فعالیت بااليي داشتند،
مصاحبههايي روايتي ،در قالبي گفتوگومحور ،صورت گرفت که اليههای عمیقتری پیش رويمان
قرار داد .با تحلیل دادههای منتج شده بر اساس رويکردی امیکمحور مضامین اصلي استخراج شد.
تمام تالشهای الزم انجام شد تا عالوه بر تفسیر دادهها ،با ارتباط دادن میدانهای پیشرو با
اليههای گستردهتر اجتماعي و مباحﺚ نظری کالن ،ارتباط اين روابط و ساختارها با سیستمهای
کالن اجتماعي مشخص شود.
در پاسخ به سؤال « سیستم چگونه و به وسیله چه ترفندهايي اقتدار کاريزماتیک خود را بر
اعضا اعمال ميکند؟» بايد گفت :بازاريابي شبکهای سبکي از تجارت عنوان ميشود ،که طیف
وسیع و متنوعي از افراد جامعه اعم از گروههای گوناگون سني ،جنسي ،قومیتي ،طبقاتي ،منطقهای
و  ...را در بر گرفته است .سیستمي که برای جذب اعضا ،به بهرهگیری سودمندانه و منفعتطلبانه
از اعتماد مردم بنیانگذاری شده است .بازاريابيهای شبکهای ،از اعتماد سنتي که با تالشهای
بسیار افراد ،در بسترهای مختلف دوستي ،خويشاوندی ،محلي ،قبیلهای و  ...شکل گرفته است ،با
هدف جذب افراد به هر قیمتي ،استفادۀ ابزاری ميکند .با تحقق يافتن هدف اولیۀ جذب ،فشارهای
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سیستمي در قالب نوعي خشونت نمادين به منظور محصور کردن اعضا در حصار شبکهی مذکور
اعمال ميشود و اعضا ،در قالب انواع پیگیریها ،جلسات و آموزشهای گوناگون در سیستمي
محبوس ميشوند که بیشتر حالتي قبیلهای و فرقهای دارد .بهگونهای که آنها تا حد زيادی از جامعه
و واقعیتهای آن فاصله ميگیرند.
با برجستهسازی نقاط ضعف و کمبودهای افراد ،عمل داغزني بر افراد صورت ميگیرد.
بهگونهای که بهطور مداوم به آنها گوشزد ميشود که وضعیت اجتماعي و اقتصادی مناسبي ندارند
و نميتوانند به آرزوها و خواستههای خود برسند (اکثريت اعضا زنان و جوانان جويای کار هستند).
سپس اين آموزه به آنها انتقال مييابد که آنها با فعالیت در اين شبکهها ميتوانند آن آرزوهای
محقق نشده را به واقعیت برسانند .در واقع هويت شبکهای خاصي به آنها القا ميشود .کنش اعضا
برمدار فراواقعیتهای فانتزی القا شده ،انسجام ،گسترش و فزوني مييابد .فشار غالب سیستمي در
جهت تغییر زندگي ،شخصیت و  ...روندی از فشار هنجاری در سیستم را روايت ميکند .موارد
عنوان شده همگي حاکي از اين است که قدرت در همهجا پخش است (در معنايي که فوکو متصور
است) و در سطوح گوناگون فردی و کالن و در قالبهای مختلف اعمال ميشود و در پس هر
فرايند ،اَعمال و وعدهای ،ديو پنهان قدرت و منفعت نفوذ کرده و حکمراني ميکند .بهگونهای که
ميتوان تمامي اين فرايندهای ذکر شده را به عنوان اقتدار کاريزماتیک مدرن مفهومپردازی کرد.
زيرا در پسِ پشتِ تمامي اين فرايندها ،شیوههای اقناعي اقتداری/کاريزماتیک اما مدرني حکمراني
ميکند که در نهايت سعي دارد اعضا به هر طريقي ،در شرکت عضو شوند و سپس به هر روش
ممکن محصوالت شرکت را خريداری کنند و سود شرکت را به حداکثر برسانند .از طرفي ،بسیاری
از افراد نميتوانند اجناس خريداری شده را بفروشند و حتي در صورت فروش نیز سود چنداني از
فروش محصوالت نميبرند .زيرا شرکت با روشها و فنون مختلف ،کسب سود توسط اعضا را محدود
ميکند.
در پاسخ به سؤاالت چگونگي جلسات ،آموزشها و فنون در شرکتهای بازاريابي شبکهای،
بايد گفت که جلسات در شرکتهای بازاريابي شبکهای را بايد دارای ويژگي بيزماني بيمکاني
دانست .زيرا بر خالف اينکه اين نوع فعالیت به عنوان کار نیمهوقت و شغل دوم معرفي ميشود،
جلسات و کار به گونهای است که اعضا را تماماً در يک حصار محصور ميکند .به حضور در جلسات
به شدت تأکید ميشود؛ برای کار زمان مشخصي تعريف نميشود و اعضا تماماً در اختیار سیستم
و اوامر باالسریهای خود قرار ميگیرند به گونهای که خود اعضا نیز به شدت از اين وضعیت شکوه
ميکنند .بدين ترتیب تمامي اين امور صفت پارهوقت بودن بازاريابي شبکهای را زير سؤال ميبرد.
اين جلسات تماماً جلسات آموزشي هستند که در قالبهای گوناگون بر اعضا عرضه ميگردند .از
آموزش مهارتهای ارتباطي ،آموزش مهارتهای نفوذ اجتماعي/رواني و تیپشناسي شخصیتي
گرفته تا آموزش معرفي محصولي ،فروش ،عضوگیری ،انواع اقناعات و راهبردهای آن ،پافشاریهای
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سماجتمحور ،فريبکاریها ،بهرهگیری از تمثیلهای گوناگون ،آموزشهای متخصصنمايانه و ....
تماماً با در رأس قرار گرفتن روانشناسيگریهای عامیانه در اين سیستم اجرا ميشود .در جلسات
تماماً از فنون سخنوری بهره ميگیرند ،احساسات اعضا به شدت تحريک ميشود و به اعضا انرژی
مضاعف تزريق مي شود .جلساتي که اعضا را تشويق به حرف زدن و اظهار فضل کردن ميکند و
بدين گونه آن چنان اعتماد به نفسي افراطگونه به اعضا تزريق ميشود که خود اعضا آن را اعتمادبه
نفس کاذب قلمداد ميکنند و بدين ترتیب با در تیررس قرار دادن بازار و جامعۀ سنتي ،عملگرايي
و رفتارگرايي خاصي را در لفافه بر اعضا تحمیل ميدارند و اعضا را ملزم به کنشهای سیستمي
خود ميکنند؛ سیستمي که خود نقش دوگانهای را ايفا ميکند در ابتدا به منظور ورود اعضا ،با
برجستهسازی نقاط ضعف افراد داغ ننگي بر اعضا روا ميدارد و سپس خود در جلسات به دستکاری
روانشناسانۀ جامعهشناسي وجودی اعضا ميپردازد ،سیستمي که خود ،اعضای سرکوبکرده را
منزلت بخشیده و به اوج ميرساند و بدينترتیب جامعه نمايشي خود را تکامل ميبخشد.
راهبردهای اقناع در شرکتهای بازاريابي شبکهای اينگونه است که در اين سیستم،
کاريزماتیزاسیون سرگروهها در اين فرايند نقش مؤثری دارد .در واقع ،کاريزماتیزاسیون و
سلبريتيسازی از سرگروهها در راستای همین جذب و فروش برای شرکت رخ ميدهد.
میکرواينفلوئنسرهای سرگروه فعال نیز بدون آگاهي در اين مسیر گام برميدارند و تنها بعد از
گذشت چند سال و طي شکستهای فراوان مالي و اجتماعي از شرکتها انصراف داده و بازانديشي
انتقادی انجام ميدهند.
در اين میان ،نهتنها منافع مادی بلکه عواطف نیز در اين شرکتها کااليي شده و خريد و
فروش ميشود .اين سیستمها که همۀ ابزارهای موجود را برای حداکثرسازی سود بسیج ميکنند،
از اصول و راهبردهای مختلفي ،از روی کار آمدن و برجستهسازی رهبران کاريزمايي گرفته (همراه
با تحريک عواطف و آزادسازی احساسات) که افراد را مريدان بيچونوچرای خود ميسازند تا
بهرهگیری از فنون روانشناسانه و نهايتاً خلقِ گونهای از روانشناسي ،تحت عنوان روانشناسيهای
عامیانه ،در کلیه مراحل بهره ميبرند .روند آموزشي بازاريابي شبکهای شگردها و راهبردهای
تأثیرگذاری بر ذهن و روان افراد را در سرتاسر روند آموزشي ،تربیتي ،کاری و حتي تفريحي به کار
ميگمارد .از آنجا که قابلیت قبول پیامرسان ،يک عامل مهم در متقاعدسازی است و اعضای گروه
خودی ،عموما معتبر تلقي شده و تأثیر بیشتری دارند (بارون ،بیرن و برنسکامب)2۱5 :۱۳۹4 ،؛ لذا
فشارهای الزم جهت دعوت و جذب افراد به سیستم به مدد اعتبارسازی ،متقاعدسازی و اقناع انجام
ميگیرد.
نهايتاً آنچه اعضا از برنامهها ،جلسات ،راهبردها و کلیه ترفندهای به کار رفته در اين سیستم
درک و تجربه ميکنند ،اينگونه است که با گذشت مدت زماني ،افراد با دوستيهای از هم گسیخته،
سراب آرزوها ،رؤ ياهايي که به واقعیت مبدل نگشت ،پیوندهای خانوادگي که لعاب و جالی اولیه
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خود را از دست دادهاند ،کدورتهايي که در گوشهوکنارش رخنه کردهاند ،اعتمادی که سلب گشته
است ،اعتباری که همچون شيءوارهای دست به دست گشت و نهايتاً رو به زوال نهاد ،مواجه مي
شود .در نهايت ،واقعیت محض اين تجارت مدرن با عدم تحقق وعدههای سیستمي و کنار رفتن
پردههای ابهام و مواجهه با واقعیتهای پنهان اين نوع تجارت بر اعضا متجلي ميشود .اعضايي که
خود را پیروز میدان ميديدند ،ولي نهايتاً ابزاری در دست گروههای فروش (لگها) و سرگروههای
رأس هرم ميپندارند که با هر قدم خود منافع گروههای فروش (لگهای) اصلي هرم را به جلو
ميراندند و نهايتاً علي رغم پرداخت بهای سنگین مادی و معنوی به عنوان متضرر نهايي ،ناکام در
پايین هرم جای خوش کردند ،مبدل ميشود.
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