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چکیده
این پژوهش ،با درنظر گرفتن اهمیت راهبردی مصرفگرایی و تجملگرایی ،در پی یاافتن
چرایی مصرف نشانهای تجاری لوکس در جامعه ایاران در زمیناه اجتماایی و فرهنیای
است .این پژوهش از لحاظ روش بصورت آمیخته(کیفی -کمی) میباشد که در بخش اول،
با بکارگیری روش کیفی دادهبنیاد ،ابعاد اجتمایی و فرهنیی موضوع مشاخ

گردیاده و

در بخش بعدی ،دادههای موردنیاز از طریق پرسشنامۀ محققساخته گردآوری شادهاناد.
روش پژوهش برحسب هدف ،کااربردی؛ برحساب ناوع داده ،ترکیبای؛ و برحساب زماان
گردآوری داده ،مقطعی است .جامعه آماری پژوهش در بخش نخست ،دربردارندۀ خبرگان
دانشیاهی و متخصصان نشان و بازاریابی کشور بودند که با روش نمونهگیاری هدفمناد و
اصل اشباع 15 ،نفر بهینوان حجم نمونه انتخاب شدند و در بخش دوم ،مصارفکننادگان
نشان های تجااری لاوکس (پوشاا

و ساایت) ماورد پاژوهش اارار گرفتناد .دادههاای

پرسشنامه که پایایی آنها از طریق ضریب آلفای کرونباخ بررسی و تأییاد شاده باود باا
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روش تحلیل یاملی تأییدی به آزمون گذاشته شدند .نتایج باهدساتآماده نشاان داد کاه
انییزههای اجتمایی مصرف نشان های تجاری لوکس یبارتناد از شاترت ،خودتوصایفی،
خودنماایی ،همرنیاای ،مواعیاات و ایتبااار ،تأییااد شادن ،و انییاازههااای فرهنیای شااامل
هنجارهای جامعه ،فردگرایی اجمعگرایی ،مذهب ،و وطنپرساتی اسات کاه انییازههاای
اجتمایی در مقابل انییزههای فرهنیی ،نقش راهبردی بیشتری در مصرف این نشانها در
جامعه ایران دارد .همچنین ،از بین انییزههای اجتمایی ،خودتوصایفی و کساب ایتباار و
آبروی اجتمایی و از بین انییزههای فرهنیی ،ماذهب و وطانپرساتی ،اهمیات بیشاتری
دارند.

واژههای کلیدی :انییزه اجتمایی ،انییزه فرهنیی ،مصرف ،نشان تجاری لوکس ،پژوهش
ترکیبی

مقدمه
مصرف لوکس بهطور نمادین در سراسر جهان رشد کدردا اسد
بسددرارا اک کرددورها بددهوضددو قاب د مردداه ا اس د

و ایدن رشد در

تشددولین و جددرن.)2018 ،1

درایددنراسددیا ،کاالهدداا لددوکس و ان رددنا بددراا رید نرددانهدداا لددوکس بددراا
مصرفکنن گان آسرایی بسرار کیاد ش ا اسد

تشدیر

و شداکرا مق،د .)1396 ،

برایناساا ،در سال هداا ا ردر ،بداکار لدوکس در ایدران نردن رشد کدردا اسد

و

مصرفکنن گان نرانهاا لوکس فراوانی در کرور وجدود دارند کده کاالهداا بدا
پرسیرژ باال را ری ارا میکنن تمررا .)1396 ،ارتقاا باکار جهانی لدوکس ،ت رردر
دادن قص مصرفکنن ا ،رون هاا صدنت

لدوکس ،و فنداوراهداا ج ید  ،راا را

براا ال وهاا کس وکار لوکس ج ی  ،ورود به باکار ،و درنیرجه افدنایش رقابد ،
باک کردا اس  .همچنرن ،صنت

لوکس بسرار کارآفرین اس  .شروع کار در صنایع

فرهن ی و الق سقح باال ،انواع ج ی ا اک نرانهاا لوکس را ،اک لوکس سبن یدا
پای ار و اک لوکس دیجریال و با تینولوژا باال مترفی نمودا اس

تگاتساک و هرن،2

 .)2018در همرن راسیا ،ییی اک برداش هاا مصرفکنن گان اک کداالا لدوکس بده
ابتاد اجیماعی و فرهن دی مصدرف آن مربدو مدیشدود توی ندرون و جانسدون،3
.)2017
مصرف لوکس در مران پژوهر ران رشیههاا روانرناسی و باکاریابی به ید
موضوع جذاب و راهبردا تب ی ش ا اس  .دراینراسیا ،گناراهاا ارکش ،به ی
1. Schultz & Jain
2. Gutsatz & Heine
3. Vigneron & Johnson
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عام ک،ر ا در تمام کمرنههاا کس وکار تب ی ش اان و درک آنچه مریریان بده
عنوان ارکش حاص اک مصرف انیظار دارن و همچنرن ،ایجاد ،برقدرارا ارتبدا و
ارائه این ارکش به مریریان ،ی
باکار پرنوسان امروکا اس

عام ک،ر ا در بهدس

تراداسوکا 1و همیاران .)2018 ،در این کمرنه به عوام

اجیماعی ،ودبران را ،تصویر ذهنی ،کرفر
اس

آوردن منید

رقدابیی در

و ادراک اک برن لدوکس اشدارا شد ا

ت ررا و فیحت،دی .)1394 ،ندوع ادراک اک نردان لدوکس ،اردر اجیمداعی ،و

ن رش مصرفکنن ا در مورد محصوالت لوکس را ارکش مصرف لوکس بدهشدمار
آورداان تحر رکادا و روحانی .)1393 ،در مران نویسن گان ارجی نردن شدولیر و
جرن سه سقح اک مصرف لوکس ،یتنی آشیار ،فردا ،و تتام،ی را بررسی کردااند
تشولین و جرن.)2018 ،
همچنددرن ،روخ و همیدداران ،ی د

م د ل اهارعددام،ی ارکش نرددان لددوکس،

دربردارن ۀ آراسی ی ،مرراث فرهن ی ،انحصار ،و نخبده گرایدی ،طراحدی کدردااند
تروخ ،تفددانی ،و وی نددرون .)2017 ،2شددرو و همیدداران نرددن بددر ویژگددیهدداا
شخصرییاا مانن همنوایی یا تابتر

و نراک به منحصربهفرد بودن تأکرد کدردااند

تشرو 3و همیاران .)2017 ،ان وانیو 4و همیارانش ،عوامد مصدرف لدوکس را بدا
توجه به توان مالی ،در کنار مذه

مصرفکنن گان ،بررسی کردااند تان وانیدو و

همیدداران )2014 ،و درنهایدد  ،گددودا و همیدداران ،آگدداهی اک نرددان ،مقایسدده
اجیمدداعی ،و نددوآورا را اک عوامد

رید لددوکس بددهشددمار آوردااند تگددودا و

همیاران.)2016 ،5
در این پژوهش ،با توجه به رش ارم رر مصرف کاالهداا لدوکس و ت رردر
روییرد مصرف به ی

پ ی ا م رن و همچنرن با توجه به کمبود داندش در مدورد

ا ددون ی بهرنددهسدداکا محددر و م د یری

در کمرندده مصددرف کاالهدداا لددوکس،
1. Rudawska
2. Roux, Tafani & Vigneron
3. Shaikh
4. Nwankwo
5. Godey et al
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مصرفکنن گان پوشاک و ساع  ،واکاوا ش اان  .پژوهر ران در پدی آن هسدین
که پژوهری راهبردا در حوکا اجیماعی و فرهن ی جامته ایران و دربارۀ باکاریابی
و رفیار مصرفکنن ا انجام دهن ؛ بنابراین ،با توجه به بررسیهاا انجدامشد ا ،سده
شیاف در ادبرات ان رنا مصرف لوکس وجود دارد که این پژوهش ،آنها را تح،ر
و بررسی کردا اس ؛ نخس  ،ان رناهاا شناساییشد ا در پدژوهشهداا پرردرن،
بهگونهاا وصف ناپذیر ،غربی بودا و با توجه به میفاوت بودن ویژگیهداا جامتد
ایرانی با فرهنگ غربی ،ان رنا هاا میناس

با جامته ایدران مترفدی مدیشدود .دوم

اینیه ان رناهاا بررسیش ا در پژوهشهاا دا ،ی ،مبینیبدر جهد گردرا غربدی
بودا و درواقع ،ان رناهاا ایجادش ۀ ج ی تنها باکتفسررا اک ان ردناهداا قد یمی
اس

که در این پدژوهش ،ایدن شدیاف نردن پوشدش دادا مدیشدود .سدوم اینیده

پژوهشهایی در کمرن بررسی ان رناهاا مصدرف نردانهداا تجدارا لدوکس کده
بهگونهاا آمرخیه و با روش کرفی دادابنراد به شناسایی جنبههاا مخی،دف مصدرف
لوکس در دو بت اجیماعی و فرهن ی پردا یه باشن  ،وجود ن ارد که این پدژوهش
با شناسایی ان رناهاا ناشی اک دادا هاا ج ی در جامتد ایدران ،سدتی در اک بدرن
بردن شیاف هاا موجود دارد .درواقع ،پژوهش حاضر قص دارد گدرایش مصدرف
لوکس را با اسیفادا اک ی

روییرد مصرفکنن امحدور و بدا تأکرد بدر جنبدههداا

راهبردا آن ،مقالته کردا و با پوشش شیافهاا موجود اک طری شناسدایی ابتداد
اجیماعی و فرهن ی در ایران و بهکارگررا نظریه دادابنراد ،نوآورا اصدی ایجداد
کن ؛ بنابراین ،پرسش اص،ی پژوهش ایدن اسد

کده «ابتداد اجیمداعی و فرهن دی

مصرف نرانهاا لوکس در جامته ایران ا ونه اس ؟»
 .1پیشینه پژوهش
رحرم نرا و حسرنی آرین ت ،)1397در پژوهری با عنوان «بررسی نقش واس ادراک
اک ارکش برن لدوکس در ارتبدا بدرن ارکش اجیمداعی و قصد

رید برند هاا

لددوکس» دریافیددهاند کدده کاالهدداا لددوکس و ان رددنا بددراا رید آنهددا در مرددان
مصرف کنن گان آسرایی بسرار کیاد ش ا اس

و صاحبان این صنایع هموارا در پدی

شناسایی رفیار مصرف کنن گان براا جای اا یابی مناس

نران ود هسین  .عوامد
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فراوانی بر قص

ری تأرررگذار هسین  ،اما ارکش ها ،به عندوان ییدی اک مهدم تدرین

عوام  ،به گونهاا متنادار میتوانن پرش برنیکنن ۀ رفیار مردیریان باشدن  .در ارکش
ادراک ش ا اک نران لوکس ،ی

بت اجیماعی قوا وجود دارد که باعد

مدی شدود

افراد ،تمای کیادا داشیه باشن تا کاالهاا لوکس مصرف کنن  .نیایج این پدژوهش
نران می ده که ارکش اجیماعی اک طری ادراک اک ارکش کاالهاا لوکس ،بر قص
ری اررگذار اس .
صم ا و همیارانش ت )1395در پژوهری با عنوان «بررسی عوام تأرررگدذار
بر برن کاالهاا لوکس» اینگونه مقر کردا ان که دی گاا برن االش مهمی اس
که بای در محر کس وکار مورد توجه قرار گررد .یافیههاا این تحقر نردان داد
که رابقه برن دی گاا برن با رضای
دی گاا برن بر روا قص

مردیرا و تب،ر دات مببد

اسد

و همچندرن

ری مریریان تارررگذار اس .

ررا و فیحت،ی ت ،)1394در پژوهری با عنوان «بررسی عوام مؤرر بر قصد
ری د محصددوالت لددوکس» دریافیددهان د کدده قص د
مصرف کنن ا به محصوالت لوکس ،کرفر

ری د تح د

تدداررر ن ددرش

مات رسیوران هاا لدوکس ،ادراک اک

نران لوکس ،و ارر اجیماعی اس ؛ همچنرن یافیهها نردان داد کده دودبرنی و اردر
اجیماعی میتوانن بهعنوان دو ان رنا مصرف بهکار رون و در رابقه بدرن ادراک اک
نران لوکس و ارر اجیماعی با قص

ری  ،ودبرنی هرچگونه نقش تت ی گدرا را

ایفا نمیکن .
وا 1و همیدداران ت ،)2019در پژوهرددی بددا عنددوان «ان رددنا مصددرفکنند ا و
مصرف لوکس» دریافیهان که اوالً ،هم پاسو دهن گان ،برریر مای بده رید ید
محصول لوکس بودن  ،رانراً ،دسیرابی به هد ف بدهطدور مسدیقرم و غررمسدیقرم بده
مصرف لوکس مربو میشود .پاسدودهند گان داراا ان ردنۀ برروندی ،نسدب
پاسودهن گان داراا ان رنا دا ،ی ،اولوی

بده

برریرا به محصول لوکس میدادن .

یاکرانگ 2ت ،)2018در پژوهری بدا عندوان «تدأررر ان ردنا بدر مصدرف لدوکس
1. Wei
2. Yaqiong
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مصرفکنن گان جوان ارنی که در ان ،سیان کند گی مدیکنند » دریافد

کده بدرن

سا یار جه گررا فرهن ی و سا یار ان ردنۀ مصدرفی لدوکس ،رابقد متندادارا
وجود دارد .نیایج این پژوهش نران داد که گرایش فرهن ی جمعگرایی تأررر مببیی
بر ان رناهاا مصرف لوکس اجیماعی و گرایش فردگرایی ،تأررر مببیدی بدر ان ردنا
مصددرف شخصددی لددوکس دارد .همچنددرن ،براسددان نیددایج ایددن پددژوهش ،فرایند
اجیماعیش ن ،رابق برن جه گررا فرهن ی و ان رنا مصدرفی لدوکس را تتد ی
میکن .
کو و لرن 1ت ،)2018در پژوهری با عنوان «تأرررات برن لوکس بر قص

ری :

تجنیهوتح،ر تقبرقی در مران مصدرفکنند گان در ادرن ،هندگکندگ ،و تدایوان»
دریافین که پرررنه هایی مانن ارکش فردا ،تأررر اجیماعی ،و تصویر نران لدوکس،
بهگونهاا قاب توجه بر دلبسی ی به نام تجدارا و قصد

رید تدأررر مدیگذارند .

افنونبراین ،مقایسههاا گروهی نران میده کده سده نمونده داراا ویژگدیهداا
میفاوتی در کمرن رابقه سا یارا هسین  .در نمون ارندی ،وابسدی ی ندام تجدارا،
تح

تأررر ارکش اجیماعی قرار میگررد .در مقاب  ،مصدرفکنند گان هندگکن دی

منققیتر هسین ؛ به این متنا که وابسی ی به نام تجارا و قصد

رید  ،بدهشد ت

تح

تأررر ادراک مصرفکنن ا اک تصویر نران لوکس قدرار مدیگررند  .درنهاید ،

قص

ری اران مصرفکنن ا در تایوان ،برردیر بده مردنان وابسدی ی بده ندام

ری

تجارا لوکس بسی ی دارد.
نریریا و آنر  2ت ،)2018در پژوهری با عنوان «توجه به ماداگرایدی و آگداهی
برن  :مصرف لوکس در هن » دریافین که ماداگرایدی و آگداهی اک نردان تجدارا،
بهگونه اا مبب

با هدم ارتبدا دارند  .مصدرف لدوکس در هند  ،نقدش مهمدی در

پرشبرنی رفیار جوانان ،بهعنوان رید اران لدوکس ،ایفدا مدیکند  .جواندان هند ا
نرانهاا گرانقرم

لدوکس را بدهعندوان نمادهداا موفقرد

در موقترد  ،ارکش

اجیماعی ،و رروت می رن .
1. Ku & Lin
2. Nikita and Anil
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جی 1و همیاران ت )2013نرن در پژوهش ود دریافیند کده عوامد فراواندی،
اکجم،ه عوام اقیصادا و روانی ،سب

تصمرمگررا مردیریان بدراا رید آنهدا

میشون  .بسرارا اک کاالهاا لوکس ،داراا کرفر

بهیرا اک کاالهاا با نردانهداا

دی ر نمایش دادا میشون  .بههمرندلر  ،افراد ،آنها را بهعنوان کاالهاا سدرمایهاا
می رن  .همچنرن ،اغ،

مصرفکنن گان تنها براا نران دادن موقتر

مب،غ برریرا را براا کاالهاا لوکس پردا

برتر دود،

میکنند  ،بد ون اینیده کرفرد

ایدن

کاالها تفاوتهاا قاب توجهی با کاالهاا دی ر داشیه باش .
 .2روششناسی و یافتههای پژوهش
با توجه به اینیه پژوهش حاضر در پی شناسایی ان رناهداا اجیمداعی و فرهن دی
مصرف نران لوکس اس  ،روش پژوهش برحس
ه ف ،کاربردا؛ برحسد
ترکربی؛ و برحس

نیرجده ،تصدمرمگدرا؛ برحسد

کمدان اجدراا پدژوهش ،مققتدی؛ برحسد

محر پژوهش ،کیابخانهاا و مر انی اس

ندوع دادا،

و روش و یافیههاا

پژوهش در دو بخش کرفی و کمی بررسی ش اان ؛ در بخدش کرفدی ،پژوهرد ران
با اسیفادا اک مصاحبههاا عمر و با روش دادابنراد به شناسدایی ابتداد اجیمداعی و
فرهن ی پردا یه و ال وا مفهومی پژوهش را ترسرم کردااند و در بخدش کمدی،
درج تناس

و براکش ال و به آکمون گذاشیه ش ا اس .

 .1-2بخش کیفی

در ده د گذشددیه ،اسددیفادا اک روش نظری د دادابنردداد گسددیرش یافیدده اس د  ،امددا
تفاوتهاا موجود برن دو بنرانگدذار ایدن راهبدرد ،سدب

شدی گردرا دو شدروۀ

میفاوت اک آن ش ا اس  :روش بارنی گالسر 2که بدهدلرد وفدادارا وا بده روش
آغاکین ،اک آن به نظری دادابنراد کالسر

یاد میشود تگالسر و اسدیراون)1967 ،

و روش آنس،م اسیراون 3که متموالً نظرید دادابنرداد اسیراوسدی نامرد ا مدیشدود

1. JI
2. Barney Glaser
3. Anselm Strauss
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و کولی .)2004 ،1انیقادهاا بسرارا به روش اسیراوسی وارد شد ا اسد

تهر

و

حیی بسرارا بر این نظرن که روش کالسر  ،روش نظریه دادابنراد واقتدی اسد
تروپسرنه و پرانسیونرنه .)2010 ،2ییی اک مهمتدرین انیقادهداا بدهجدا ،ک گدذارا
محورا و اداراوببند ا اکپدرشتتردرنشد ۀ ذهدن پژوهرد ر اسد  .در روش
اسیراوسی ،نظریه براسان ی

ک نظدر پدرشپن اشدیه مرتد

مدی شدود .درواقدع،

پژوهر ر در پی یافین ک هایی براا مقولههاا کمرنهاا ،م ا ،هگر ،شدرای ع،دی،
و ...اس

تحسنق،یپور و همیاران )1389 ،و این موضوعی اس

کده م دایر روش

اص،ی اس  ،کیرا گالسر و اسیراون ت )41 :1967توضرح میدهن کده باید تأکرد
شود که ییپاراه ش ن نظریه ،کمانی مق،وب اس

که همانن مفاهرم ،دود ،اداهر

شود .تبررن نظریه هرگن نبای اک کنار هم گذاشین و دسیهبند ا بدهدسد

آید  .در

راهبرد نظری دادابنراد کالسر  ،داداها هدمکمدان بدا گدردآورا ،تح،رد و تفسدرر
میشون و تح،ر داداها در فراین رف وبرگر

موضوعی انجدام و نظریده تبردرن

میشود تگالسر و اسیراون.)1967 ،
جامت آمارا این بخش اک پژوهش را برگان دانر اهی و میخصصان نردان
و باکاریابی کرور تریر مدیدهند و داداهداا موردنرداک اک طرید نموندهگردرا
ه فمن و با روش گ،ولهبرفی گردآورا ش اان .
در پژوهش حاضر ،در مصاحبههاا انفرادا با مصداحبهشدون گان تبدهمنظدور
داشین ااراوبی مرخص و کنیرل برریر بر فراین مصداحبه) اهدار پرسدش ک،دی
تج ول  )1در کنار پرسشهاا فرعی فراوان براا درک تجدارب شدرک کنند گان
هموارا م نظر بودا اس  .تح،ر داداها در حرن مصاحبه توس پژوهرد ر باعد
پی بردن به مدوارد نداقص و تدالش بدراا دسدیرابی بده اطالعدات ج ید گردید .
پژوهر ر با تیرار فراوان داداهاا مرابه ،بهلحاظ تجربی اطمرنان مییاب کده ید
مقوله به کفای

رسر ا اس

تداناییفرد و امامی )1386 ،و بهعبارتی پس اک انجدام

 15مصاحبه اشباع حاص ش ا اس .
1. Heath & Cowley
2. Rupsiene &Pranskuniene
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م ت کمان انجام مصاحبه ،برن  30تا  60دقرقده بدود کده درصدورت موافقد
مرددارک کنند گان ،صد اا آنهددا ضددب مددیشد و درغرددرایددنصددورت تنهددا بدده
یادداش بردارا اکیفا میش  .پرسشهاا مقر ش ا در فراین مصداحبه در جد ول
 1ارائه ش ا اس .
جدول  .1پرسشهای کلیدی مطرحشده در مصاحبهها

ردیف
1
2
3
4

پرسش
بهنظر شما انگیزه های مصرف برند لوکس (لباس و ساعت) چیست؟
چرا انگیزههای اشاره شده برای شما اهمیت دارد؟
به نظر شما چه ارتباطی بین انگیزههای اشارهشده وجود دارد؟
عوامل بازدارنده و تسهیل کننده در خرید برندهای لوکس (لباس و ساعت) چیست؟

با توجه به داداهاا بهدسد آمد ا اک اجدراا پدژوهش بده روش ک گدذارا تبداک،
محورا ،و نظرا) و ادبرات پژوهش ،یافیههاا کیر بهدس

آم ا اس .

جدول  .2کدگذاری (انگیزههای مصرف نشان لوکس)
مصاحبه

کد اولیه

1

ـ با شرایط فردی من منطبق است؛
ـ بدون تأمل و اندیشۀ زیاد برند لوکس را میخرم ،زیرا برایم لذتبخش است؛
ـ با خرید برند لوکس ،احساس استقالل و جوانی میکنم؛
ـ می خواهم دین و اعتقاداتم با نوع وسایل و مارکی که استفاده میکنم ،همخوانی داشته باشد.

2

من فکر میکنم محصوالت لوکس ،دقیق و از مواد خوب ساخته شدهاند؛
ـ من تنها به محصوالت لوکس عالقهمند هستم ،زیرا با ویژگیهایی که من خودم را با آن تعریف
میکنم ،سازگار است؛
ـ خرید کاالهای لوکس میتواند من را خوشحال کند؛
ـ برای تأیید در موقعیتهای اجتماعی از برند لوکس استفاده میکنم؛
ـ مصرف کاالهای لوکس میتواند راهی برای کاهش استرس باشد؛
ـ از طریق خرید محصوالت لوکس ،شخصیت خود را نشان میدهم.

3

ـ ظاهر زیبای محصوالت لوکس من را جذب میکند؛
ـ از طریق خریدن محصوالت خاص سعی در متفاوت نشان دادن خود به دیگران هستم؛
ـ بهازای پول پرداختی ،محصولی با حداکثر کیفیت بهدست میآورم؛
ـ هنگام خرید محصوالت لوکس ،احساس موفقیت میکنم؛
ـ نشانهای لوکس به من کمک میکند تا در شرایط اجتماعی مهم قرار گیرم.

4

5

ـ برای کاهش نگرانی و ناراحتی به خرید رفته و محصول لوکس میخرم؛
ـ ضمانت محصوالت برند لوکس و اینکه کاالی مربوطه مدتهای طوالنیای کارکرد خواهد داشت؛
ـ اعتقاد دارم مصرف لوکس سبب می شود که احساس راحتی کنم؛
ـ احساس میکنم با مصرف برند لوکس ،کیفیت زندگیام متفاوت شده است.
ـ من گاهی لباس گرانقیمت میخرم ،زیرا میخواهم به دیگران نشان دهم که میتوانم این کار را
انجام دهم؛
ـ محصوالت و برندهای موردعالقۀ من تا حد زیادی میتوانند منحصربهفرد بودن من را نشان دهند؛
ـ مارکهای لوکس به من کمک میکند تا در شرایط اجتماعی مهم قرار گیرم و دیگران به من احترام
میگذارند؛
ـ با مصرف لوکس ،احساس امنیت بیشتری میکنم؛
ـ تصمیمهای مصرف کنندگان براساس نیاز به برقراری و حفظ روابط رضایتبخش با دیگران اتخاذ
میشوند؛
ـ بهدلیل محیط زندگی و کاری باید از کاالهای لوکس استفاده کنم.

مفاهیم
ـ سازگاری
ـ تازگی
ـ استقالل
ـ هدیه به خود
ـ مذهب و معنویت
ـ مادیگرایی
ـ هویت
ـ لذتگرایی
ـ عوامل اجتماعی
ـ عوامل فردی
ـ خود را نشان دادن
ـ عوامل زیباییشناختی
ـ بینظیر بودن
ـ کیفیت درکشده
ـ عوامل شخصی و
غیرشخصی
ـ جایگاه و اعتبار
ـ عوامل تفریحی
ـ عوامل کارکردی
ـ راحتی و خوشی
ـ بهبود کیفیت زندگی
ـ خود را توصیف کردن
ـ منحصربهفرد بودن
ـ مقام و احترام
ـ دفاع از خود
ـ تعلق
ـ کارایی و مدلسازی
زندگی براساس رفتار
دیگران
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6

7

8

9

10

11

12

13

ـ استفاده از لباسهای لوکس باعث اعتمادبهنفس بیشتر میشود؛
ـ من ترجیح میدهم از محصوالت ایرانی حمایت کنم ،زیرا نشاندهندۀ فرهنگ و هویت من است؛
اگرچه در بلندمدت ممکن است برای من هزینه داشته باشد؛
ـ تاریخچه و اصالت برند لوکس این ضمانت را به مشتری میدهد که کاالی مربوطه مدت بیشتری
کارایی خواهد داشت؛
ـ من با داشتن محصوالت گرانقیمت ،دیگران را تحت تأثیر قرار میدهم؛
ـ عموماً از مارکهایی استفاده میکنم که نشاندهندۀ وجهه و رفاه من باشند؛
ـ افراد برای دستیابی به اهداف هویتی خود از برندهای مختلف استفاده میکنند.
ـ فکر میکنم با استفاده از محصول لوکس ،ثروتمند بهنظر میرسم؛
ـ من خواهان خرید محصوالت یا برندهایی نیستم که بهطور گسترده توسط مصرفکنندگان عادی و عموم
خریداری میشوند.
ـ من معتقدم که مارکهای گرانقیمت ،بیشتر قابلقبول دیگران هستند؛
ـ با استفاده از برند لوکس ،بهاندازهای جذابیت دارم که آدمهای اطرافم بهسادگی میتوانند جذابیت من را
ببینند؛
ـ مصرف کنندگان با حس باالیی از رضایت شخصی ،نگرش بهتری در مورد خرید کاالهای لوکس
دارند.
ـ من به برندهایی که دوستانم میخرند ،توجه میکنم؛
ـ با خرید محصوالت خاصی با مجموعهای از محصوالت ویژه ،منحصربهفرد بودن را به دیگران نشان
میدهم؛
ـ انگیزه خرید لوکس در افراد مختلف بهلحاظ جنسیت ،درآمد ،و سن متفاوت است؛
ـ معتقدم که خرید برندهایی مشابه آنچه افراد مشهور میخرند ،به من کمک میکند تا مانند آنها
معروف شوم؛
ـ من دوست دارم بدانم چه محصوالت مارکدار لوکسی بر روی همکالسیهایم تأثیر میگذارند تا از
همانها استفاده کنم؛
ـ بهنظرم خرید لوکس ،روشی است که میتوان با آن توانایی مالی را بهنمایش گذاشت و شهرت و
احترام بهدست آورد؛
ـ بیشتر به خرید محصوالتی تمایل دارم که قابلیت اطمینان باالیی داشته باشند؛
ـ مارکهای لوکس را بهعنوان هدیهای برای خودم ،درنظر میگیرم؛
ـ پوشیدن مارکهای گرانقیمت میتواند به من کمک کند که مرکز توجه باشد.
ـ اضافه درآمد خود را بهجای پسانداز کردن ،صرف خرید کاالهای تجمالتی و لوکس میکنم؛
ـ وقتی برند لوکس موردعالقهام را میبینم ،برای خرید آن خیلی دستپاچه میشوم؛
ـ بهنظر من ،انتخاب برند لوکس با حداقل تالش و بدون آگاهی از ویژگیهای محصول و معموالً
خودکار انجام میشود؛
ـ بهنظر من ،خرید محصوالت ،بهجز مارک لوکس ،از دست دادن سرمایه است؛
ـ خرید برند لوکس ،بهترین پاداش برای انجام کارهای سخت است.
ـ من معتقدم که مارکهای گرانقیمت ،بیشتر موردقبول دیگران است؛
ـ افراد برای کسب امنیت ،محصول لوکس را بهسبب کیفیت یا طراحی آن میخرند؛
ـ معموالً محصوالت دارای مارکهای خاصی که تقریباً افراد اندکی از آنها استفاده میکنند را خریداری
میکنم؛
ـ اگر اطمینان داشته باشم که کاالی لوکس و جدید مقبولیتم را در بین دوستانم بیشتر میکند آن کاال را
میخرم؛
ـ برای دوستانم مهم است که مارکهای لوکس من را بدانند؛
ـ زمانیکه بهدنبال سبکهای جدید و نوگرایانه هستم ،برندهای لوکس را ترجیح میدهم؛
ـ فکر میکنم خرید کاالهای لوکس من را از افسردگی رها میکند.
ـ تجربه به من ثابت کرده که خرید برند لوکس باعث صرفهجویی بیشتر و پسانداز میشود؛
ـ زیبایی ،یک ویژگی مهم محصول لوکس است؛
ـ افزایش درآمد ،باعث افزایش بیشتر تقاضای کاالهای لوکس میشود؛
ـ مارکهای لوکس ،نشاندهنده وضعیت یا جایگاه اجتماعی افراد است؛
ـ قومیت گرایی نقش زیادی در قصد خرید لوکس ندارد (اقوام مختلف دارای ویژگیهای فرهنگی خاصی
هستند که برندهای لوکس و خارجی از آن بیبهرهاند)؛
ـ من دوست دارم با مارکهای لوکس دیده شوم و متفاوت بهنظر برسم.
ـ مصرف کاالهای لوکس میتواند راهی برای کاهش استرس باشد؛
ـ مصرف کنندگانی که یک برند را با کیفیت باال درک کردند ،به احتمال زیاد آن را معتبر و قابلاعتماد
میدانند؛
ـ ارزشمند بودن و فایده داشتن محصوالت لوکس ،باعث رضایت و وفاداری افراد به آن برند میشود؛
ـ عموماً محصوالت مربوط به مارکهایی که ارزش اجتماعی باالیی دارند را خریداری میکنم..
ـ تبلیغات برندهای لوکس در شبکههای اجتماعی ،باعث کشش و جذب افراد بهسوی استفاده از آن
برندها میشود؛
ـ تغییرات در سبک زندگی در عصر صنعتی و افزایش مصرف کاالها و بهعنوان یک مد اجتماعی بروز

ـ ویژگی فردی
ـ ویژگی فرهنگی
ـ تاریخچه برند
ـ خودنمایی و جلب توجه
دیگران
ـ تظاهر و عالقه به مقام
ـ دستیابی به اهداف
ـ ثروت
ـ تمایز
ـ اعتباریابی
ـ عزت نفس
ـ رضایت خاطر
ـ انطباق اجتماعی
ـ منحصربهفرد بودن
ـ جنسیت ،سن ،و درآمد
افراد
ـ تقویت پیوند و ارتباط با
افراد مطرح
ـ همرنگ جماعت شدن
ـ شهرت و کسب احترام
ـ ریسکپذیر بودن
مصرفکنندگان
ـ هدیه به خود
ـ افادهای بودن
ـ عوامل اقتصادی
ـ عوامل روانشناختی
ـ عادت و تنوعگرایی
ـ سرمایهگذاری
ـ پاداش دادن به خود
ـ تأیید و ستایش چهرههای
معروف
ـ کمالگرایی
ـ جذابیت و غرور
ـ باندبازی
هنجارهای ذهنی
مدرن بودن
تغییر سبک زندگی
ـ تجربه
ـ شیک بودن
ـ درآمد
ـ پرستیژ
ـ نگرش قومیـقبیلهای
ـ انگشتنما شدن
ـ ویژگیهای شخصیتی
ـ اعتماد
ـ گرایشهای فایدهباور
ـ ترجیح برند خارجی
ـ واکنش به محرکهای
ترفیع
ـ درگیری مد
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کرده است؛
ـ افراد ،بدون تأمی و اندیشۀ زیاد ،برند لوکس را میخرند ،زیرا برایشان لذتبخش و جدید است؛
ـ خرید محصوالت لوکس در میان افراد جامعه ،امری عادی و پذیرفتهشدهاست.
ـ هر وقت برند لوکس مورد عالقهام را نخریدم ،پس از آن احساس گناه میکنم؛
ـ گاهی محصوالت گرانقیمتی میخرم ،زیرا میخواهم به دیگران نشان دهم که میتوانم این کار را
بکنم؛
مقایسه قیمت کاالهای مختلف نقش مهمی در خریدهای من دارد.
ـ مشتریان ترجیح می دهند کاالی لوکسی را خریداری کنند که در زمینه خاصی دارای شهرت و
معروفیت است و مدت طوالنی کارکرد خواهد داشت؛
ـ دوستان و آشنایان ،من را به خرید محصوالت لوکس ،توصیه و تشویق میکنند.
ـ برند لوکس ،تنها با استفاده یا نمایش محصوالت مارک خاص ،برای صاحبانش اعتبار به ارمغان
میآورد؛
ـ بهدلیل کیفیت و ارزش باالی محصوالت لوکس ،میتوان مدت بیشتری از آنها استفاده کرد؛
ـ هنگام خرید ،تردیدی به خودم راه نمیدهم؛
ـ افرادی که برند لوکس را ترجیح میدهند ،در مقایسه با افرادی که مارکهای عادی را استفاده
میکنند ،قابلاحترامتر هستند؛
ـ افراد با استفاده از برند لوکس ،احساس متمایز بودن میکنند و بیشتر از داشتن آن برند لذت میبرند.

با توجه به عوام،ی که اک مصاحبه عمر به دس

ـ نوآوری مد
هنجارهای اجتماعی
ـ نگرشهای عاطفی
مصرفکننده
ـ خودبینی
ـ ادراک از برند
ـ ارزشهای کارکردی
هنجار و ارزشهای
اجتماعی
ـ اعتبار برند
ـ میزان قابلیت استفاده
ـ توسعه فردی
ـ مقایسه اجتماعی
ـ احساسات فرد

آم و همچنرن ،بررسی ادبردات و

پرررنه پژوهش ،مفاهرم برگرفیه اک ک گذارا باک ،در مرح ،ک گذارا محورا ،بده
مقولههاا فرعی مرتب بدا ابتداد اجیمداعی و فرهن دی دسدیهبند ا شد ن کده در
ج ولهاا کیر بهتفیر

بهطور الصه ارائه ش اان .

انگیزههایاجتماعی :ندوعی اک ان ردنا کده ناشدی اک عضدوی
اجیماعی و تجربرات مربو به آن اس

و بران ر این اس

که جامته اه انیظاراتی

اک فرد دارد .درواقع ،ان رناهاا اجیماعی بدهمتنداا بدهدسد
اصی اک دی ران اس

در گدرواهداا

آوردن واکدنشهداا

تکورناد.)2015 ،1
جدول  .3مقولههای مربوط به انگیزههای اجتماعی

ردیف
1
2
3
4
5
6

مقوله فرعی
شهرت
خودتوصیفی
خودنمایی (جلب توجه)
تأیید شدن
همرنگی (همنوایی)
موقعیت و اعتبار

انگیزههایفرهنگی :اا بیتای،ور در کیاب «فرهنگ ابی ایی» ،فرهنگ را میدرادف بدا
تم ن بهکار گرفیه اس « :فرهنگ یا تم ن به مفهوم قومن ارا عام ،ود ،مجموع
پرچر ااا اس

دربردارن ۀ متارف ،اعیقادات ،هنر ،حقوق ،ا الق ،رسدوم ،و تمدام

تواناییها و عادتهایی که برریر بهعنوان عضوا اک جامته ا ذ میکن »؛ بندابراین،
1. Kornadt
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ان رناهاا ناشی اک فرهنگ ،ان رناهاا فرهن ی نامر ا ش ن ترو االمرنی.)1377 ،
جدول  .4مقولههای مربوط به انگیزههای فرهنگی

ردیف
1
2
3
4

مقوله فرعی
وطنپرستی (عِرق ملی)
مذهب
فردگراییـجمعگرایی
هنجارهای جامعه

در ج ول هاا باال ،مفاهرم اولرهاا اک تح،ر محیوا و بررسی ادبرات پژوهش ارائده
ش ا ان  .پس اک اسیخراج همه گناراهاا کالمی ،آنهایی که داراا اشدیراک بودند
براسان ادبرات و مبانی نظرا ،دسیهبن ا ش ن و برمبنداا آنهدا ،مفداهرم رانویده
شی گرفین .
درواقع ،با اسیفادا اک مصاحبه و ادبرات پژوهش 10 ،ان رنا در دو مقول اص،ی
ان رددناهدداا اجیمدداعی و فرهن ددی شناسددایی شدد ن و سددرانجام ،ان رددناهدداا
شناسایی ش ا پس اک تت ی اک طری ادبرات موجود ،در قال

شدی  1بدهصدورت

ال وا مفهومی درآم اان .
شکل  .1انگیزههای اجتماعی و فرهنگی تأثیرگذار بر مصرف برند لوکس در ایران
شهرت
خودتوصیفی

انگیزههای اجتماعی

خودنمایی
همرنگی (همنوایی)
موقعیت و اعتبار

مصرف برند لوکس

تأیید شدن
هنجارهای جامعه

انگیزههای فرهنگی

فردگراییـجمعگرا
یی
مذهب
وطنپرستی

 .2-2بخش کمی

در بخش کمی پژوهش ،ال وا بخش کرفدی بدهآکمدون گذاشدیه شد ا اسد  .ابدنار
گردآورا داداها در این بخش ،پرسشنامه محقد سدا یه ،دربردارند ۀ  14گویده ت8
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گویه براا سنجش ان رناهاا اجیماعی و  6گویه براا سنجش ان رناهاا فرهن دی)
اس

که در ج ول  ،5ابتاد و مؤلفههداا آن نردان دادا شد ا اسد  .بدراا سدنجش

پایایی پرسشنامه در مرح ،آکمایری  35پرسشنامه توکیدع گردید و مقدادیر آلفداا
کرونباخ محاسبه ش ا با نرم افنار  spssبدراا بتد اجیمداعی برابدر بدا  0/889و بتد
که هر دو مق ار باالتر اک  0/7و قاب قبول اس .

فرهن ی برابر با  0/816اس

جدول  .5ابعاد و مؤلفههای انگیزههای اجتماعی و فرهنگی در مصرف نشان لوکس
مقوله اصلی

مقوله فرعی

شاخصها

شهرت

استفاده از برند لوکس برای معروف شدن
شرح و توصیف ماهیت خود برای دیگران
نشان دادن موقعیت و جایگاه خود به دیگران
تمایل به دیده شدن توسط دیگران
افزایش احترام از دید دیگران
تمایل به همسازی و همنوایی با ارزشها ،هنجارها ،و نگرشهای
گروه
تمایل به قرار گرفتن در جایگاه و موقعیتهای مهم اجتماعی
کسب اعتبار و آبروی اجتماعی
عرق ملی در مصرف برند لوکس ایرانی
پایبندی به احکام مذاهب مختلف (شیعه ،سنی ،و)...
تمایل به تحسین شدن
توجه به مجموعه مصرف کنندگان برند لوکس (جمع گرا بودن جامعه)
گرایش فرهنگی فردگرایی در جامعه
ارزشهای حاکم بر اجتماع

خودتوصیفی
عوامل
اجتماعی

خودنمایی
تأیید شدن
همرنگی (همنوایی)
موقعیت و اعتبار
وطنپرستی
مذهب

عوامل
فرهنگی

فردگرایی/جمعگرایی
هنجارهای جامعه

شماره پرسش
(گویه)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

سپس ،در مرح ،اص،ی مقالته کمی ،اک  410پرسدشنامده توکیدع شد ا تاک اواید
بهمن  1397تا اوای اردیبهر

 384 )1398پرسدش نامده ،باکگردیه و قابد قبدول

بودن  .براا دسیرسی به جامته آمارا و مصرف کنند گان نردان لدوکس تلبدان و
ساع ) به مراکن ری لوکس شرراک مراجته ش ا اس  .گفینی اس

مدراجترن بده

مراکن ری صرفا شهرون ان شدرراک نبودند و اک شدهرهاا مخی،دف بدراا رید
محصددوالت مراجتدده کددردا بودندد  .در جدد ول  6اطالعددات جمتردد شددنا یی
پاسودهن گان ارائه ش ا اس .
جدول  .6اطالعات جمعیتشناختی پاسخدهندگان بخش کمی پژوهش
متغیر جمعیتشناختی
جنسیت
سن

سطح متغیر
زن
مرد
کمتر از  20سال
 21-30سال

فراوانی
124
260
39
151

درصد
32/2
67/8
10/20
39/40
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 31-40سال
 41-50سال
باالی  50سال
فوق دیپلم و پایینتر
کارشناسی
کارشناسی ارشد
دکترا
کمتر از یک
بین 2-1
بین 4-2
باالی 4

تحصیالت

درآمد (میلیون تومان)

پس اک دسیرابی به ال وا کرفی براا سنجش تناس
و به کم

نرمافنار  LISRELهری

89
86
19
59
121
108
96
25
157
132
70

23/20
22/30
4 /9
15/26
31/58
28/11
25/05
6 /6
40/8
34/5
18/1

ال و ،با تح،ر عام،ی تأیرد ا

اک ان رناهداا اجیمداعی و فرهن دی بصدورت

مجنا بررسی ش ا اس  .ال دوا تح،رد عدام،ی تأیرد ا بدراا ابتداد اجیمداعی و
فرهن ی در قال

شی  2ارائه ش ا اس .

با توجده بده ضدرای
ودتوصرفی و موقتر
داشیهان و مذه
اجیماعی ،نسب

مسدرر و بارهداا عدام،ی شدی  ،2مردخص اسد

کده

و اعیبدار ،بدهترترد  ،برردیرین نقدش را در بتد اجیمداعی

و وطنپرسیی نرن برریرین تأررر را در بت فرهن ی دارن و ان ردنۀ
به ان رنا فرهن ی ،تأررر برریرا بر مصرف نران لوکس دارد.

شکل  .2ضرایب مسیر و بارهای عاملی الگوی تأثیرگذاری انگیزههای فرهنگی و اجتماعی بر مصرف نشان
لوکس (ضرایب استاندارد)
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روش تح،ر عام،ی تأیر ا براا بررسی بدراکش ال دو و ا دون ی اند اکاگردرا
ان ین ساکا اک طری گویهها مناس
این روش که بهکم

اس  .

نرمافنار لردنرل اعمدال شد ا اسد  ،بدا شدا صهداا

نریویی براکشی که درا یرار قرار میده  ،مناس

بدودن ال دو را بررسدی مدیکند

تشددی  .)3همچنددرن ،در ایددن پددژوهش بدده ویژگددیهددایی مانن د ،Chi-square/df
CFI ،RMSEA

 AGFI ،GFI،توجه ش ا و در ج ول  7شا صهداا بدراکش ال دو

در تح،ر عام،ی بههمراا مق ار مق،وب مورداسیفادا ارائه ش ا اس .
شکل  .3ضرایب معناداری الگوی تأثیرگذاری انگیزههای فرهنگی و اجتماعی بر مصرف نشان لوکس

شا صهاا ی دو و  ،RMSEAنراندهن ا ،براکش مناس

ال دوا ترسدرم شد ا

اس  .همان گونه که در ج ول  7مراه ا میشدود ،شدا صهداا بدراکش مق،د ،
شا صهاا براکش تقبرقی و شا صهاا براکش مقیصد  ،داراا کفاید
بودا و براکش قاب قبولی را نران میدهن .

آمدارا
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جدول  .7شاخصهای برازش الگوی ترسیمشده

شاخص
شاخصهای
برازش مطلق
شاخصهای
برازش تطبیقی
شاخصهای
برازش مقتصد

نام شاخص
سطح تحت پوشش (کای اسکوئر)
شاخص نیکویی برازش
شاخص نیکویی برازش اصالحشده
شاخص برازش تطبیقی
ریشه میانگین مربعات خطای برآورد

اختصار
Chi-square/df
GFI
AGFI
CFI
RMSEA

مقدار
4.351
0.87
0.82
0.98
0.056

برازش قابلقبول
کمتر از 5
بزرگتر از 0/8
بزرگتر از 0/8
بزرگتر از 0/9
کمتر از 0/1

نتیجهگیری
در جامته ایران ،عوام فراوانی سب
شنا

ت ررر ال دوا مصدرف لدوکس شد ااند کده

رفیار مصرفکنن گان میتوان در موفقر

جامته در کمرنه مصرف و مباح

بهکارگررا سراس هداا کدالن

اجیماعیدفرهن ی نقدش بسدنایی داشدیه باشد ،

کیرا گاهی مصرفکنن گان نرن ارایی و ان ردناهداا رید

دود را نمدیدانند و

ان رنا ری کاالهاا اص ،برریر در مسائ اجیماعی ،فرهن ی ،و سب

کند گی

مصرفکنن گان ریره دارد تا ویژگیهاا کاال.
در این پژوهش ،با توجه به مصاحبههاا عمر انجامش ا بدا اسدیفادا اک روش
کرفی نظریه دادا بنراد و با حمای

ادبرات پژوهش ،میتوان دریاف

که ابتاد ان ردنۀ

اجیماعی و فرهن ی مصرف نران لوکس میتوان فراوان بدودا و عامد راهبدردا
مهمی براا ارتقاا ویژگیهاا ری مصرفکنن گان بهشمار آی .
نیایج بهدس

آم ا نران داد که )1 :ان رناهاا اجیماعی مصرف نران لدوکس

در جامته ایران عبارتن اک :شهرت ،ودتوصرفی ،ودنمایی ،تأیر ش ن ،همرن ی،
موقتر

و اعیبار؛  )2ان رناهاا فرهن دی مدؤرر بدر مصدرف نردان لدوکس شدام

هنجارهداا جامتده ،فردگرایددیدجمدعگرایددی ،مدذه  ،و وطددنپرسدیی اسد ؛ )3
ان رناهاا اجیماعی تبار عام،ی  )0/41در مقاب ان رناهداا فرهن دی تبدار عدام،ی
 )0/37نقش راهبردا برریرا در مصرف نران لوکس در جامته ایران دارد کده در
سراس گذارا در سقح جامته ،لنوم توجه برریر به مؤلفههاا اجیماعی تأرررگدذار
بر مصرف نران را نمایان میکن کده درایدنراسدیا فتالرد هداا رسدانه اجیمداعی
میتوان تجربه هاا مور و متیبرا را براا مصرفکنن گان ایجاد کند  ،رفیارهدا و
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ان رناهاا مرتب با ری را بهسوا فرهنگ غال

م،ی سدوق دهد  ،و جنبدههداا

مخرب احیمالی تجم گرا بودن ،ب ون توجه بده ارکشهداا حداکم بدر جامتده را
باکگو کردا و باعد

برد ارا بدرشاکپدرش اجیمداع شدود؛  )4اک بدرن ان ردناهداا

اجیماعی ،دو مؤلفه ودتوصرفی تبار عام،ی  )0/82و موقتر

و اعیبار تبار عدام،ی

 )0/78برریرین تأرررپذیرا را در ایجاد ان رنا در مصرفکنن گان دارند کده نردان
می ده افراد اک طری مصرف نران لوکس ،در پی نران دادن دود بده دی دران و
تمای به قرار گرفین در جای ااها و موقتر هاا مهم اجیماعی هسین ؛  )5بهلحاظ
بت فرهن ی پایبن ا به احیام مذاه

مخی،ف تبار عام،ی  )0/9و وطدنپرسدیی در

مصرف نران لوکس تبار عام،ی  )0/88تأررر برریرا بر ایجاد ان رنا بدراا مصدرف
نران لوکس در جامته ایران دارن که نران میده  ،افراد در مصرف نران لدوکس،
تح

تأررر مذه

بودا و میمای به نران دادن عرق م،ی اک طری مصدرف کداالا

ایرانی هسدین ؛  )6ارکشهداا حداکم بدر اجیمداع ،ییدی اک ان ردناهداا فرهن دی
تأرررگذار بر مصرف نردان لدوکس اسد

کده باید در طراحدی آمرخیده باکاریدابی

بهگونهاا ج ا به آن توجه شود؛  )7ال وا مفهومی ارائهش ا با توجه بده بارهداا
عام،ی تأیر ا و شا ص نریویی براکش ،براکش مناسبی به داداها ارائه مدیکند و
این ال و میتوان در جوامع مخی،ف و با توجه بده کمرندههداا فرهن دی میفداوت،
بررسی شود؛  )8براا دسیرابی به منی

رقدابیی در بداکار پرنوسدان امدروکا و در

راسیاا پرربرد اه اف واالا تولر م،ی میتوان میناس

با ان رناهاا شناساییش ا

اجیماعی و فرهن ی ،اق ام کرد.
بنابراین ،آنچه امدروک اک آن بدا عندوان «تجمد گرایدی و مصدرفگرایدی» یداد
میشود ،افنونبر جنبههاا مبب

براا تولر کنن گان میتوان سرارمه بسدرارا اک

آسر هاا اجیماعی و فرهن ی باش که با توجه به ان رناهاا شناساییش ۀ مرتب
با مصرف لوکس میتوان جامته را با راهبردهاا درس

بهسوا تببر

یدا اصدال

ال وهاا مصرف سوق داد؛ بنابراین ،پررنهاد میشود:

● محصول لوکس تولر ش ا توس شرک ها نبای با اعیقادات دینی گروهدی

که محصول براا آنها تولر ش ا اس  ،در تضاد باش  ،کیرا این امر ،سدب

ایجداد
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تنفر اک آن برن میشود؛

● پررنهاد می شود ،م یران براا ترغر

مصرفکنن گان بدر اهمرد

اجیماعی و وجهه و اعیبارا که دی دران بده آن اهمرد
مصرف نران لوکس بهدس

جای داا

مدیدهند و مدیتواند اک

آی  ،تأکر کنن ؛

● م یران بای در تب،ر ات ود تبراا ترغرد

مصدرفکنند گان بده مصدرف

کدداالا لددوکس) بددر جای دداا اجیمدداعی و وجهدده و اعیبددارا کدده دی ددران بدده
مصرفکنن گان نران لوکس میدهن  ،بهگونهاا ویژا تأکر کنن ؛

● پررنهاد میشود ،با ای اسنجی ،شا صهاا تب،ر دات جدذاب و وشداین

تبا توجه بده فرهندگ و روحردات اق،رمدی کردور) بدراا تأرررگدذارا بدر مصدرف
شناسایی شود؛

● شرک ها بای با تأکر بر ارکشهداا حداکم بدر جامتده در کمرنده آمرخیده

باکاریابی ،براا ایجاد ان رنا ری در مصرفکنن گان تالش کنن ؛

● سراس گذاران بای راهبرد ویژااا را در مورد نام تجارا بهکار ببرن تا آن

را به نماد موفقر

و اعیبار اجیماعی نندی تر کن و بدا ایجداد ارکش مردهود ،بدر

مفاهرمی مانن دسیرابی به شهرت ،ودتوصرفی ،و کسد

اعیبدار اجیمداعی تأکرد

کن  ،و با تمرکن بر مؤلفههاا اجیماعی و فرهن ی مؤرر بر مصدرف نردان لدوکس،
بیوان احسان مببیی را در افراد ایجاد کن تدا تصدویر مببیدی در ذهدن مردیرا در
باکار تدر مقاب کاالهاا وارداتی) ایجاد شود.
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