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محافظه كاري به عنوان يك هويت واقع شده ،كاربردهايي براي رفتار مشتريان

نوشته :دفنا اويسرمن ،ناربرت اشوارز ٢٠١٧

ترجمه :مهتاب طباطبايي ،باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان ،واحد بروجرد ،دانشگاه آزاد اسﻼمي،
چكيده

بروجرد ،ايران

توجه ناكافي به ايدئولوژي سياسي به عنوان محور سازمان دهي كننده ،باعث كاهش قدرت پيشگويي شده

است .جاست ) ٢٠١٧اين موضوع( نقش قابل توجهي در طراحي و مستند سازي مجموعه اي از روابط ميان
عوامل شخصيتي ،ارزشها و محافظه كاري داشته است .ارزش اين روش در پر رنگ نشان دادن اين

احتمال است كه ايدئولوژي زماني پايدار خواهد بود كه با ويژگيهاي فردي متناسب باشد و از اين رو
ماندگار خواهد ماند .اين روش بايد با بررسي قدرت موقعيت هاي آني براي توصيف مفهوم هويت و جامع

بودنِ )احتمالي( چندين ويژگي مربوط به محافظه كاري ،متعادل گردد .ما با استفاده از نظريه انگيزشي

مبتني بر هويت ،به عنوان چارچوب سازماندهي ،در مورد هر دو موضوع بحث نموديم.

" راننده جيپ كسي است كه هنگام مواجه با شرايط دشوار ،فرار نمي كند .همسرشانگاهاي توضيح ميدهد
كه چرا براي خانمش جيپ گرند كروكي خريده است ،از متن بارنت (٢٠١٦

عشق ،اميد ،شادي .هر چه كه هدفتان باشد ،ميليونها راه براي رسيدن به آن وجود دارد )تبليغات براي
بررسي دوباره )خريد جيپ( در سايت

Jeep https://www.youtube.com/watch?v=G2dnmCmTI90
بله ميتوانيد به گذشته باز گرديد .تنها بايد به دنبال جايگاه درست باشيد .مسئله ،عشق به طبيعت نيست.

مسئله ،بيفايده بودن هم نيست .بلكه بايد در اين ميان ،تعادلي را يافت .آن هم زماني كه مراقبت از خودتان
به معناي مراقبت كردن از چيزي بيشتر از تنها خود شماست .اين موضوع اصلي است.
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 actorMathewMcConaughey Texanارتقاء خودروهاي فورد لينكولن در سري تبليغات

داراي تصاوير:

https://www.youtube
com/watch?v=8QEAA94FjHc

مقدمه

آيا چيپ براي افراد سرسخت و خشن كه به شادي فردي ،خود اتكايي و كسب تجربيات جديد باور دارند،

ساخته شده؟ آيا لينكولن براي آدمهاي دم دمي مزاجي ساخته شده كه در گذشته سر ميكنند ،به خانواده و

شادي شخصي اهميت ميدهند ،خوش دل هستند و خواهان جلوگيري از ايجاد هر گونه آسيب اند؟ چطور

افرادي كه طرفدار جيپ و لينكولن هستند اين توصيف كنندههاي خاص را انتخاب ميكنند؟ اين توصيف
كنندهها براساس نظر جان جاست ) -٢٠١٧اين نسخه( و در مقاله مربوط به برانگيزش هدف ،به ايدئولوژي

سياسي مربوطاند .محاسبه دوباره هزينه جيپ و تبليغات لينكولن مك كاني ،برخي از اين توصيف كننده ها

كه با محافظه كاري ،تشديد مي شود با برخي توصيف كنندهها كه روشن فكري و ازادي خواهي ،آن را

تشديد ميكند را در آميخته است .طرفداران محافظه كاري ،افرادي با ذهنيت سرسخت و بسته ،فرد گرا،
محترم و مدافع سنت و اختيارات و قدرت اند .طرفداران آزادي خواهي افرادي با تحمل ،دلسوز ،منعطف و

باز در برابر تجربيات جديد هستند .تبليغات هوشمندانه ،مصرف را به همه اين ويژگيها پيوند داده است
)كه ممكن است از آن با نامهايي چون ويژگي ،رهيافت ،ارزش يا اساس اخﻼقي ،ياد شود ،اوينرمان

(2015b,2015a

به عنوان مثال در خصوص بررسي دوباره ،از موزيك زمينه تون غربي كانتري فرانك زاروبا استفاده شده

كه ارتباطي با هويت آن )تبليغات( ايجاد مي كند و نيز تصاوير و لغات در تبليغات مربوط به بررسي دوباره

بر روش هاي خود اتكايي براي داشتن سبك زندگي سنتي تاكيد دارد.

مستقيما به سراغ شغل ثابت و مشخص برو،

دوباره خط توليد شركت را بررسي كن،
دوباره بررسي كن،

تا  ٣٤سالگي مجرد بمان ،دوباره همه چيز را بررسي كن )با تصويري از يك حلقه الماس(

گياهخوار باش ،دوباره همه چيز را بررسي كن )به همراه تصوير فردي كه از خوردن استيكي بزرگ لذت

ميبرد(.

در تبليغات لينكولن ،مككوناي در تكستان توانگ جنوبي با سگهاي خود درباره برنامه ناهار صحبت
ميكند اما به آنها ميگويد كه او رئيس است .به گاوي كه سرراهش است ميگويد كه او به گاوها احترام
ميگذارد و اجازه ميدهد ،تا آن ها از خيابان رد شوند در حالي كه خودش برگشته و مسير را دور ميزند.
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اگر آزادي خواهان و محافظه كاران به نكات مربوط به هويت توجه كنند و به موارد نامربوط توجه نداشته

باشند در اين صورت تبليغاتي از اين دست براي هر دو نوع بيننده به يك اندازه متقاعد كننده است.

در مقاله هدف مبتني بر زمان) ،اقاي( جاست اين سوال را مطرح نموده كه آيا اين ويژگي محافظه كاري و

آزادي خواهي است كه به درك انتخاب و رفتار مصرف كننده مربوط است و آيا اين چيزي است كه

استراتژيهاي بازاريابي و نظريههاي رفتاري مصرف كننده بايد آن را لحاظ نمايند؟ يكي از كاربردهاي اين

نمونههاي تبليغاتي اين است كه تبليغات به دنبال مجموعه ارزشها ،نگرشها ،و رفتارهايي است كه جاست

ان را ) ٢٠١٧اين نسخه( ارائه نموده و به ايدئولوژي سياسي درك شده از ديد طيف محافظه كاري-آزادي

خواهي مربوط است .كاربرد ديگر آن اين است كه تبليغات به دنبال تطبيق و آميزش ايدئولوژي هاست و

شايد فرض آن بر اين است كه مشتريان شما به اطﻼعات مربوط به هويت توجه دارند و تنها آن را پردازش
ميكنند و از اين رو كل مجموعه را با تمركز بر بخشهاي مربوط به هويت ،معنا ميدهند .جاست ،ادبيات

مربوط به روابط وابسته ميان نگرش هاي سياسي ،متغيرهاي شخصيت و زمينه خانوادگي را بررسي نموده و
به سه نتيجه مهم و كليدي دست يافته است )همچنين جاست ،فردركيو و ناپير  ٢٠٠٩را مشاهده كنيد(

اول اين كه تنها برخي افراد داراي ايدئولوژي سياسي خاصي هستند چرا كه اين ايدئولوژيها به خوبي با

شخصيت و ويژگيهاي آنها سازگار است .ايدئولوژيهاي سياسي پايدار ميمانند چون با انگيزهها و
نيازهاي فردي ،تشديد ميشوند .محافظه كاري بر ذهنيت نامنعطف و سرسختي ،شادي فردي ،امنيت

خانواده ،رونق اقتصادي ،سلسله مراتب ،اطاعت از مقامات و فردگرايي ،تاكيد دارد .اين ارزشها بيشتر در
افرادي وجود دارد كه داراي ويژگي شخصيتي وظيفه شناسي اند و نياز چنداني به معرفت و ادراك ندارند

اما به افشاي آن به شدت نياز دارند.

آزادي خواهان به استقﻼل و انعطاف ،تاكيد دارند .اين ارزشها ،بيشتر ،خاصِ افرادي است كه به لحاظ
شخصيتي ،تجربيات جديد را مي پذيرند ،نياز زيادي به شناخت و نياز كمي به افشاي آن دارند .دوم اين كه
ايدئولوژي سياسي برگرفته از جامعه اي بزرگ تر است و در سطح فردي خود را از طريق روش تفكر مجزا

و متفاوت ،يا نوعي انگيزه و حتي ساختار مغزي نشان مي دهد .سوم اين كه همه اين موارد براي گزينش و
رفتار مشتري حائز اهميت است

روشهاي جاي داده شده و پذيرفته شده

پيام جاست جالب است نه به اين خاطر كه با ترجيحات كلي افراد در رابطه با توضيحات شخصي گرايشي

نسبت به موارد زمينه اي ،همراستاست )نيسبت و راس  (١٩٩٧مردم باور دارند كه آنها ميدانند كه چه

هستند و نيز ميدانند بابت آن چه كه انجام ميدهند براي چه كسي مهم اند .انتخاب آنها و انتخاب و اقدام

ساير افراد نشان ميدهد كه آنها چه هستند و چه خواهند شد )در واقع ،هويت كنوني و هويت احتمالي
آينده آنها مشخص ميشود( )اويسر مان ،المور و اسميت  .(٢٠١٢مردم بر اين باورند كه آن ها اصوﻻ در
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طي زمان و مكان يكي هستند .دوستان ان ها نيز معموﻻ همين باور را در مورد خود دارند .اين ذات باوري

به چند دليل ،مفيد و حائز اهميت است .اول اين كه باعث ميشود تا افراد ،رفتار آينده خود و ديگران را به

عنوان بازتاب واقعي از آن چه كه اكنون هستند پيش بيني نمايند .دوم اين كه اگر "من آينده" و "من حال"

ضرورتا يك "من" است ،پس بازداري از پاداش هاي كنوني اما كوچك تر براي برخورداري از پاداش
هاي آتي اما بزرگتر ،چندان ناراحت كننده نخواهد بود .اين تفكر ،استراتژي هاي بلند مدت مانند پس انداز

براي دوران بازنشستگي را خوش آيندتر مي نمايد )الويس و اوسرمان  (٢٠١٥سوم اين كه اگر "من آينده"

و"من حال" ضرورتا يك "من" است افراد بايد براي عمل براساس روش " نابرده رنج گنج ميسر
نميشود" مشتاق تر باشند و زماني كه در جهت اهداف خود با دشواري مواجه مي شوند تﻼش بيشتري
نمايند )اسميت و اوسبوس (٢٠١٥

با اين حال پيام جالب اين موقعيت اساسي با هشداري مهم براي افراد عﻼقه مند به شكل دادن و پيش بيني

انتخاب و رفتار مشتريان ،همراه است .تاكيد جاست بر متغيرهاي گرايشي با تمام گرايشات در خصوص

نگرش و رفتار ) ٢٠١٧اين نسخه( ،بايداز طريق بررسي متغيرهاي زمينهاي مستقيمِ موثر بر انگيزه ،هويت،
نگرش و رفتار ،متعادل گردد .با وجود تمامي موارد گرايشي ،به ارزيابي واقعي از ميزان احتمالي تغيير نياز

است كه بر اساس ان ،ايدئولوژي سياست عنوان شده در يك زمينه مي تواند رفتارهاي سنجيده شده در
زمينه ديگر را در طي زمان توضيح دهد )مانند اثرات ايدئولوژي سياسي بر پرداخت كمك مالي به

خيريهها( )كملمبر و ديگران  ،٢٠٠٢و عملكرد كلمير  .(٢٠٠٦هر چند احساس مي كنيم كه هويت ثابت

است اما هويت و محتواي آن با توجه به زمينه تغيير ميكند )براي بررسي بيشتر ،مقاله اوسرمن  ٢٠١٢را
مشاهده كنيد( در واقع به جاي آن كه هويت ،ثابت باشد ،بايد گفت كه معناي ذهني هويت ،منطبق شدن با

ويژگي هاي ديرينه و آني زمينه است .اين كه افراد به استفاده از موقعيتهاي آني ،حساساند نوعي ويژگي

طراحي ،نه جريان طراحي است .اين حساسيت باعث شده تا آنها درباره آن چه افراد همانند خودشان

احتماﻻ انجام مي دهند ،اين كه چه استراتژيهايي براي آنها مناسب است و زماني كه فعاليت كنوني آن ها

پيشرفت كمي دارد و يا به مشكل خورده اند چه استنتاجي دارند ،به نتيجه گيري آن ها در خصوص اين امر
كمك مي كند )براي بررسي بيشترمورد زير را مشاهده كنيد:

Fisher & Oyserman, 2017; Oyserman, 2015a, 2015b; Oyserman et al. ,
2017).
هويت به عنوان امر واقع شده

چارچوب سازمان دهي ما در اين جا ،نظريه انگيزشي مبتني بر هويت است كه در واقع ،نظريه ادراك

اجتماعيِ واقع شده براي دنبال كردن اهداف و انگيزه است و داراي تمركز خاصي بر زمان و نحوه عملكرد

خوداتكايي است )اوسرمن  ،٢٠٠٧اوسرمن  ( ٢٠١٧نظريه انگيزشي مبتني بر هويت با اختﻼل ميان "باورهاي

جدا از متن" و "واقعيت مرتبط با متن" آغاز ميشود .مردم ،هويت خود و ديگران را ثابت ميدانند و
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همواره اين را در ذهن مي پرورانند كه مي توانند سليقه و نظر فرداي افراد را امروز پيش بيني نمايند .آن ها

ترجيح مي دهند كه متناسب با هويت ،عمل نمايند )آمادگي براي عمل( و به تجربيات خود )آمادگي

رويهاي( معنا دهند .با اين حال زمينه بيش از هويت ،اثرگذار است .افراد فعاﻻنه هويت خود را ميسازند و
عﻼئم زمينه اي را به آن مي افزايند )ساختي پويا( ،هويتي كه در ذهن است بر استراتژي هايي كه مردم،

مايل به استفاده از آن هستند و معنايي كه از تجربيات ذهني به دست ميآورند )به خصوص تجربه آن ها از
آساني و دشواري بررسي يا تﻼش براي رسيدن به اهداف شخصي شان( موثر است .افراد استنتاج هايي

متناسب با فرهنگ در خصوص مفهوم اين تجربيات و ارتباط آن با اين كه آن ها كه هستند ،كه خواهند شد

و چه خواهند كرد ،ايجاد ميكنند )اوسرمن  ٢٠٠٧اوسرمن  (٢٠١٧و برخي ويژگي هاي فرهنگ انسان هر

چند در ميان گروه ها متفاوت است اما احتماﻻ همه گير و جهاني است چون فرهنگ انسان برگرفته از

ضرورت ارتباط با ديگران و تطابق با زندگي گروهي براي بقاء است

(Boyd & Richerson, 1988; Cohen, 2001; Haidle et al. , 2015; Oyserman,
2017; chwartz, 1992).
زندگي اجتماعي انسانها در كنار هم نيازمند آن است كه افراد روابط خود را هماهنگ و سازماندهي كنند،
مرزهاي گروهي را مشخص كنند و به نوآوري كه قابل تقليد يا استفاده است پاداش داده و به آن اهميت

دهند.

;(Boyd, Richerson, & Levinson, 2005; Kurzban & Neuberg, 2015
Oyserman, 2011; Schwartz & Bardi, 2001).
مفهوم آن اين است كه بسياري از ويژگيها و ارزشها كه اكنون محافظه كارانه عنوان شده ممكن است
كامﻼ جامع و جهاني باشد و از اين رو متناسب با هويت باشد هر چند ضرورتا در ذهن افراد نباشد يا براي

آنها قابل حصول نباشد يا ضرورتا به عنوان بخشي از هويت محافظه كارانه در نظر گرفته نشود .در اين
صورت ويژگي هاي هر موقعيت مانند تبليغات كه داراي عناصري از احترام و افتخار و چارچوب ذهني

جمع گرا يا فردگرا است بايد حتي براي افرادي كه اين نوع ويژگيها را محافظه كارانه نميدانند ،معنادار
باشد.

هويت محافظه كارانه

از اين رو برخي افراد ،داراي هويت محافظه كارانه به جاي هويت آزادي خواهانه اند يا برعكس براساس

نظرات جاست ) ٢٠١٧اين نسخه( و نمونههاي ما در مورد تبليغات خودرو ،ارزشها و ويژگيهاي مربوط
به محافظه كاري مانند مشوقهاي فردي ،خانواده محور بودن و تمايل به شادي فردي به استراتژيهاي برند

سازي و بازاريابي مرتبط است .همزمان با آن اين ارزشها و ويژگيها جنبههايي از هويت محافظه كارانه

است .در اين صورت از طرف ديگر ،محافظه كاري در ذهن بايد باعث آمادگي عملي و رويه اي شود و
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بايد براي اقدام و خلق معنا براي تجربه براساس اين هويت آماده باشد .از طرف ديگر آن چه كه به هويت

محافظه كاري )يا آزادي خواهانه( معنا ميدهد به صورت پويا تابع ويژگي هاي زمينه اي آن است .جاست
) ٢٠١٧اين نسخه( چند ويژگي كه هويت محافظه كارانه داراست را عنوان نموده است .به عنوان مثال
محافظه كاري به تجربه نمودن جهان به عنوان مكاني عادﻻنه مربوط است ) ٢٠١٧اين نسخه( محافظه كاري

به ازادي اراده و جهان عادﻻنه باور دارد و اين به آن معناست كه فرد استحقاق آن چه كه به آن دست يافته

را دارد .البته محافظه كاري به اعتراض فرد مربوط است.

(Jung, Garbarino, Briley, & Wynhausen, 2017).
محافظه كاري به اين باور مربوط است كه چه چيز اخﻼقي است و چه چيز غير اخﻼقي است

(Graham, Haidt, & Nosek, 2009; Haidt & Graham, 2007).
تاييد بيشتر ارزشهاي اخﻼقيِ مربوط به محافظه كاري )وفاداري ،احترام به قدرت ،خلوص( به اخﻼقي
شدن بيشترِ مربوط بودنِ شكست و موفقيت به خود كنترلي مرتبط است )موفقيت :مانند حفظ رژيم ،پس
انداز به جاي خرج كردن( )شكست :مانند تسليم وسوسه ها شدن ،بيش از حد خوردن و نوشيدن و خيانت

كردن( )موجيان  (٢٠١٧در حالي كه در ازادي خواهي )عدالت ،توجه ،بازداري از آثار ديگران( كه به

اخﻼقي بودن يا نبودن خود كنترلي مرتبط نيست ،تاكيد بيشتري بر ارزشهاي اخﻼقي وجود ندارد
)موجيمان  (٢٠١٧مفهوم آن اين است كه ارزش هاي اخﻼقي مربوط به محافظه كاري ،خود كنترلي را از

انتخاب شخصي يا مهارتي فردي به الزامي اخﻼقي تبديل ميكنند يعني افراد بايد خود را كنترل نموده و
محدود كنند و در غير اين صورت بايد مجازات شوند .اين در مقابل به آمادگي رويه اي و عملي دﻻلت

دارد و چند نمونه نيز ان را نشان داده است.

اگر محافظه كاري به تجربه خود كنترلي به عنوان يك الزام و خﻼق مربوط باشد پس بايد محافظه كاران
براي كنترل خود تﻼش بيشتري كنند و بايد بر اين باور باشند كه مردم اگر بخواهند ،مي توانند خود را
كنترل كنند .البته محافظه كاري به خود كنترلي باﻻتر مربوط است.

Clarkson et al. , 2015; Jost, 2017 – this issue; Kemmelmeier, 2008).
كﻼركسون ) ( ٢٠١٥دريافت كه محافظه كاران در خصوص اثر استروپ بهتر از ليبرال ها عمل ميكنند )اثر
استروب ،سنجش كنترل توجه است كه در آن پاسخ دهندگان بايد لغت مربوط به رنگ را بخوانند بدون
آن كه به رنگي كه كلمه با آن چاپ شده توجه داشته باشند ،مانند واژه قرمز كه به رنگ آبي چاپ شده

است(

آن ها نيز نشان دادند كه رابطه ميان محافظه كاري و خود كنترلي تا حدي به خاطر باور بيشتر محافظه كاران

به ازادي اراده است )كﻼركسون  .(٢٠١٥همان طور كه عنوان شد محافظه كاري به باور به ازادي اراده

مربوط است ،به اين كه مردم آن چه كه استحقاق آن را دارند به دست ميآورند و هر آن چه به دست

آورده اند لياقتشان بوده است ٢٠١٧) .اين نسخه( .اين باور با ساير ارزشهاي محافظه كاران مانند پذيرش

وضعيت موجود همراستاست .محافظه كاري ممكن است بر اين كه چه نوع مصرفي به لحاظ اخﻼقي،

محافظه كاري به عنوان يك هويت واقع شده ،كاربردهايي براي رفتار مشتريان ١٤٧/

خوب يا بد است موثر باشد .ماليات بابت انجام كارهاي گناه و نادرست ،اخﻼقي شدن تصميمات از اين

نوع را بازتاب مي دهد و بر مخرب بودن طبقات كاﻻي مصرفي كه نامناسب )الكل سيگار( يا غيرعاقﻼنه

)خودروهاي پرمصرف( يا غير ضروري است )كاﻻهاي لوكس( دﻻلت دارد.

اين مورد در مورد آزادي خواهي نيز صادق است .هزينه تعويض پﻼك وسيله نقليه را در نظر بگيريد .اگر
بابت ماشينهاي گران تر يا مدل جديدتر ،بيشتر هزينه مي شود ،به خاطر اين نيست كه پﻼك آن پر هزينه

تر است يا پردازش امور اداري آن هزينه بر است ،بلكه به خاطر اين تصميم است كه افرادي كه توانايي

پرداخت باﻻتري دارند بايد مبلغ بيشتري هزينه كنند .ايدئولوژي سياسي محافظه كاري و آزادي خواهانه
ممكن است فراتر از اين تصميمات سياسي باشد .در حالي كه هر دو منجر به پرداخت هزينه و ماليات به

خاطر دﻻيل ظاهرا مغاير شده است .اخﻼقي گرايي محافظه كارانه خود كنترلي باعث شده كه تا به خريد
برخي كاﻻها ،ماليات تعلق بگيرد چون ظاهرا آن ها به مجازات نياز دارند و باور آزادي خواهان به برابري
هم باعث شده كه به برخي كاﻻهاي ديگر ماليات تعلق بگيرد چون خريد آن ها به اين معناست كه فرد بيش

از اندازه كافي ،ثروت در اختيار دارد .البته در مجموعه اخير آزمايشاتي كه شامل ارائه فرضيات و واقعيت

است  (McFerran, Morales, and Dahl (2016) Olson,نشان داده كه آمريكايي ها خريد
مواد غذايي ارگانيك و خودروهاي سبزتر و كم مصرف تر را نشانِ اخﻼقي بودن براي كساني مي دانند كه

پولي كه خودشان درآورده اند را خرج اين هزينهها نموده اند اما آن را براي كساني كه براساس برنامه
كمك دولت ،درآمد دارند ،غير اخﻼقي مي دانند .آمريكاييها نيز براساس اين مفاهيم عمل ميكند.

شركت كنندگان تحقيق السون ) % ٥٠ (٢٠٠٦بيشتر به موسسات خيره اي كه خواهان دادن غذا به گرسنگان
بود نسبت به موسسات خيريه مشابه كه به دنبال تغذيه گرسنگان ،با استفاده از غذاي ارگانيك هستند كمك

نمودند.

از طرفي اندازه روابط ميان محافظه كاري و ارزش ها و نيز اندازه روابط ميان ارزش ها و الگوي مصرف به

شكل مطلق ،بسيار كوچك است .از منظر انگيزش مبتني بر هويت ،يك دليل براي كوچك بودن اين رابطه

اين است كه روش گرايشي ،مفهوم ساختار پويا را از دست داده و زماني كه به هويت محافظه كارانه در
زمينه اشاره مي شود ،ان چه كه به ذهن خطور مي كند نحوه اثرگذاري آن بر عمل و معنا است .اين نمونه
ممكن است اين مسئله را با پر رنگ نمودن اثر متغير ايدئولوژي سياسي بر اخﻼق گرايي خود كنترلي ،نقش

آزادي اراده و ارجحيت مصرف كننده براي ثبات به جاي تغيير نشان دهد.
شواهد مربوط به ساختار پوياي هويت محافظه كارانه

نظريه انگيزش مبتني برهويت پيش بيني نموده كه آن چه كه هويت محافظه كارانه بر نوع انجام كار و نحوه

يافتن معنا از تجربه فرد دﻻلت دارد تا حدي تابع پويايي از زمينه است به عنوان مثال آيا محافظه كاري
هميشه به خود كنترلي مربوط است يا به آن چه كه خود كنترلي در زمينه معنا مي دهد مربوط است؟ آيا هر
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كسي ميتواند روش محافظه كارانه را براي اخﻼقيات دنبال كند و آيا اين امر به اخﻼقي تر شدن خود

كنترلي منتج ميشود؟ )كﻼركسون  (٢٠١٥با حمايت از پيش بينيهاي ما و با توجه به يافتههايي كه پيشتر

توصيف شدن مشخص شد كه تفاوت آزادي خواهي و محافظه كاري در بحث خود كنترلي ،متاثر از تاكيد

بيشتر بر ايده ازادي اراده از سوي محافظه كاران است .گويي محافظه كاران نتيجه گرفته اند كه اگر شما

سرنوشت خود را انتخاب نماييد بهتر ميتوانيد مطمئن شويد كه زندگي و سرنوشت خوبي داريد .كﻼرك

و همكارانش به دنبال بررسي اين مسئله اند كه آيا ميتوان باور به نقش آزادي را تغيير داد يا خير .آنها
نظريه هاي شركت كنندگان در خصوص ارزش آزادي اراده براي خود كنترلي موثر را دستكاري نمودند و
به صورت تصادفي آزادي گرايي و محافظه كاري را در دو شرايط مختلف قرار دادند .در يك حالت،

شركت كنندگان پيامي دريافت نمودند كه براساس آن نويسندگان فرض نموده بودند كه محافظه كاري

مورد تاييد است يعني افراد مي توانند خود را كنترل كنند چون از آزادي اراده براي انجام اين كار
برخوردارند و اين باعث اشتياق و سرزندگي مي شود .در حالت ديگر به شركت كنندگان پيام ديگري داده

شد و آن اين بود كه تﻼش براي كنترل شما ،هزينه بر است و غير ممكن است چون افراد ،آزادي اراده

ندارند .عملكرد نيز بسته به تطابق ميان پيام و هويت ،تغيير نمود.

موجيمان ) ( ٢٠١٧با تفاوت ميان آزادي خواهي و محافظه كاري در تاييد ارزش هاي اخﻼقي ،بحث خود را

آغاز نمود )هيث و گراهام  (٢٠٠٧در حالي كه آزادي خواهي ،بيشتر فرد گرايي ارزش هايي چون توجه و

عدالت و بازد اري از آسيب را مورد تاييد قرار داده ،محافظه كاري ،ارزش هاي الزامي )وفاداري ،احترام به
قدرت و اختيار و خلوص( را مورد تاييد قرار داده است .آن ها عنوان نموده اند كه شركت كنندگاني كه
به صورت تصادفي انتخاب شدند تا اخﻼقيات را از طريق فردي سازي آزادي خواهي بررسي كنند كمتر
محتمل بود كه موفقيت و شكست خود كنترلي را به اخﻼق مربوط بدانند )در مقايسه با شركت كنندگاني
كه به صورت تصادفي انتخاب شدند تا اخﻼقي بودن را از ديد الزامات محافظه كاري بررسي نمايند( نكته

مهم اين است كه شركت كنندگاني كه به صورت تصادفي انتخاب شدند تا اخﻼقيات را از ديد آزادي

خواهي بررسي كنند به لحاظ تمايل به اخﻼقي دانستن خود كنترلي ،متفاوت از شركت كنندگان گروه

ديگر نبودند ،در حالي كه شركت كنندگاني كه براي بررسي ديدگاه محافظه كاري انتخاب شدند بيشتر
موفقيت حاصل خود كنترلي را نسبت به شركت كنندگان گروه ديگر ،اخﻼقي مي دانستند .يكي از مفاهيم

اين امر اين است كه ديد محافظه كاري زماني كه قابل حصول باشد ،حائز اهميت خواهد بود .نكته دوم اين

است كه عناصر محافظه كاري براي آن كه قابل حصول باشد ،در دسترس است و پيش بيني ها نشان

ميدهد كه اين عناصر بخشي از فرهنگ انساني است .مفهوم سوم اين است كه محتواي هويت به شكلي
پويا ساخته شده و الزاما همه شركت كنندگاني كه به صورت تصادفي در اين گروه قرار گرفته اند خود را
محافظه كار نمي دانند اما آمادگي براي معنا نمودن جهان به شكل محافظه كارانه وجود دارد.

محافظه كاري به عنوان يك هويت واقع شده ،كاربردهايي براي رفتار مشتريان ١٤٩/

ساير آزمايشات نيز به بررسي رابطه ميان محافظه كاري و ارجحيت دادن به محصوﻻت پرداخته اند كه ثبات
در مقابل تغيير را نشان مي دهد.

Duhachek, Han, & Tormala, 2014; Farmer, Kidwell, & Hardesty, 2014
اين مطالعات از روش هاي آزمايشي براي هدايت و راهنمايي در جهت آماده سازي رويه اي لحظه اي

استفاده نموده اند و نشان داده اند كه تمايل محافظه كاري به محصوﻻت كه ثبات را نشان ميدهد به آساني
قابل تغيير است .سپس نحوه شكل دهي رابطه ميان محافظه كاري و آمادگي براي عمل به شكل دوستانه با

محيط توسط موقعيت بررسي شده است .گروست ،كانوتر و ﻻريك ) (٢٠١٣دريافته اند كه مشترياني كه
خود را در محافظه كار ميدانند ،در مقايسه با آزادي خواهان به انتخاب هايي كه باعث كاهش توليد كربن

ميشود اهميت كمتري ميدهند و اين مربوط به زماني است كه توليد كربن به تغييرات آب و هوايي مربوط

است اما زماني كه توليد كربن به موضوع استقﻼل در حوزه انرژي وابسته بود تفاوتي ميان دو گروه مشاهده
نشد .زماني كه مسئله كه پول و اختيار خريد ﻻمپ بررسي شد ،مشخص شد كه محافظه كاران ﻻمپ

فلورسانت كم مصرف ) (CFLفشرده را به ﻻمپ رشته اي حتي با وجود قيمت يكسان يا قيمت باﻻتر
ﻻمپ هاي  CFLترجيح ميدهند چرا كه ﻻمپ هاي رشته اي ،با محيط دوستانه نيست .زماني كه برچسب

حفاظت از محيط اضافه شود ،تمايل محافظه كاران به خريد ﻻمپ  CFLكاهش يافت .اين امر مهم است

چرا كه براساس نظر ريترز ،ﻻشكو و مك رايت ) % ٣٨ (٢٠١٣از كل خروج گازهاي گلخانه اي در امريكا
به مصرف انرژي مستقيم خانگي مربوط ميشود .زمينه اصلي اين مطالعات اين است كه هويت محافظه

كاري همچون هر هويت ديگري احتماﻻ بر اقدام و معناسازي تاثيرگذار است و به راحتي به ذهن مبادرت

ميكند و آنچه كه درذهن ،معنا مي دهد تابع زمينه است .به نظر مي رسد كه كمپين هاي بازاريابي از اين امر

آگاه ان د و به دنبال مرتبط نمودن مصرف ،ارزش نگرش و باور مربوط به هويت محافظه كاري و آزادي
خواهانه اند ،شايد با اين اميد كه مصرف كنندگان محصول را تنها از زاويه اي كه براي آنها متناسب با

هويت شان است تجربه ميكنند .مقاله اصلي جاست ) ٢٠١٧اين نسخه( خدماتي را با يادآوري به محققان
حوزه مصرف كننده ارايه نموده كه نشان ميدهد كه اين موضوعي غني داراي چندين مسير باز براي تحقيق

و كاربرد است .يك چنين مسيري كه در اين جا مطرح نموديم به دنبال بررسي هويت محافظه كاري به

عنوان هويت واقع شده اي است كه به شكلي پويا در زمينه ايجاد شده و براي معناسازي و عمل به كار رفته

است .هر چند نمونه هاي ارايه شده در مقاله هدف جاست ) ٢٠١٧اين نسخه( و گزارشات ما ،بر كشور
امريكا متمركز است اما به اين معنا نيست كه موضوع تنها به امريكا يا غرب محدود است .البته ترائو و بلك

) (٢٠٠٨عنوان نموده اند كه تبليغات در چين و هند ،فعاﻻنه مصرف محصوﻻت محافظه كارانه را موافق با
ايدئولوژي سياسي بيان و تنظيم نموده .همچنين ميتوان روان شناسي فرهنگي هويت سياسي و ايجاد مصرف

را در كارهاي جاست تصور نمود.
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