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ً
امـروزه ،پدیـدۀ مصرفگرایـی کـه دقیقـا در نقطـۀ مقابـل رویکردهـای پایـداری و حفـظ
محیطزیسـت ،مهندسـی شـده اسـت ،در ا کثـر وجـوه زندگـی مـا دیـده میشـود .دسـت
بشـریت ،آلـودۀ مصرفگرایـی اسـت و نیـز بهخوبـی میدانیـم کـه اسـتمرار ایـن پدیـده و
اتخـاذ رویکردهـای خطـی در تولیـد ،توزیـع و مصـرف یـا اسـتفاده از کاالهـا به شـیوههای
ً
رایج ،قطعا چیزی جز تخریب محیطزیسـت در پی نداشـته و نخواهد داشـت .بنابراین
یـا بایـد دسـت روی دسـت گذاشـت و شـاهد فروپاشـی زیسـتبوم خـود باشـیم کـه
ُ
بهرسـم امانـت از آینـدگان در اختیـار داریـم ،یـا بـرای حـذف یـا حداقل کند شـدن تخریب
ً
محیطزیسـت کاری کـرد .سـؤال ایـن اسـت کـه طراحـی صنعتـی یـا کال تفکـر طراحـی چـه
بشـر امـروز کنـد؟ بـرای پاسـخ بـه این سـؤال،
کمکـی میتوانـد بـه حـل ایـن معضـل جـدی ِ
ادبیـات مرتبـط بـا مصـرف ،سـبک زندگـی ،پدیـدۀ طـرد محصـول ،مفاهیـم پایـداری و
اشـترا کگذاری محصـول موردبررسـی قـرار گرفتنـد .هـدف ایـن نوشـتار ،ارائـۀ شـناختی
مختصـر از رابطـۀ بیـن پدیدۀ طرد محصـول و رواج مصرفگرایی و البته ایجاد انگیزه برای
طراحـان صنعتـی ایرانـی اسـت کـه بـا اسـتفاده از خدمـات اشـترا کگذاری محصـوالت،
سـهمی در ارائـۀ راهکارهـای مقابلـه بـا تخریـب محیطزیسـت داشـته باشـند.

کلیدواژهها
دیدۀ طرد یا کهنگی محصول ،مصرفگرایی ،پایداری ،اشترا کگذاری محصوالت
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مقدمه

کاهش الگوهای رفتاری ناپایدار و مشارکت در سامانههای اشترا کگذاری ،مستلزم تغییر زیرساختهای قانونی ،عملیاتی؛ ازجمله
فرهنگ و رفتار درونیشدۀ مصرفکنندگان و مدیریت فرایند کهنگی است .فرهنگ مصرفکننده ،یک روند خالق دوجانبه
بین طراح و مصرفکننده بوده و در این مقام ،همه بهنوعی طراح هستند :اینکه تصمیم میگیرند چقدر بخرند؛
چهچیزی بخرند و چه شیوهای را برای زندگی خود برگزینند .فرهنگ مصرفکننده ،تجربهای است از جنس
طراحی که تولید و مصرف ،طراحان حرفهای و مصرفکنندگان خالق را باهم مرتبط میسازد و
این طراحی است که نقشی حیاتی در کمک به مردم برای پیدا کردن معانی ،احساس
و هویت در این دنیای بزرگ و پیچیده ایفا میکند (کا کانژادیفرد.)1387 ،
مدیریت فرایند کهنگی ،مسئولیتی از سوی شرکتهای تولیدی و خدماتی و
البته سازمانهای دولتی است که عدم مسئولیتپذیری در آنها ،عالوهبر
تخریب محیطزیست ،موجب به مخاطره افتادن حیات برروی زمین میشود.
در این مقاله ،تالش شده است که مؤلفۀ اصلی سامانههای اشترا کگذاری و
پدیدۀ طرد محصول معرفی شوند.

مصرف و سبک زندگی

امروزه «مصرف» تنها از منظر علم بازاریابی موردبررسی قرار نگرفته ،بلکه
سایر علوم مثل اقتصاد ،روانشناسی ،جامعهشناسی ،هنر و طراحی نیز
موردتوجه قرار دادهاند .ا گرچه تعبیر عام از «مصرف» مترادف با «رفع
نیازهای زیستی» است ،اما پژوهشگرانی نظیر باکاک )Bokock, 1992( 1که
تحوالت مصرفگرایی را در یک قرن گذشته مطالعه کرده ،آن را منشعب از
سبکهای زندگی 2میداند .البته توافق چندانی هم در ماهیت و تعریف
سبک زندگی وجود ندارد ( .)Sobel, 1981سبک زندگی ،فرهنگ ابتیاع و
اکتساب کاال ،تصرف بر مالکیت آن و تجربۀ مصرف یا استفاده از آن است
(کاکانژادیفرد .)1387 ،شاید بتوان «سبک زندگی» را خیلی ساده «حالت
مصرف
سبک
های زندگی در
ممیزهای از نوع زندگی» یا
ِ
ِ
ِ
«پژواک ارزش ِ
انتخابی» تعریف کرد .بنابراین اینطور بهنظر میرسد که تحوالت نوع و
میزان مصرف ،بر تحوالت و گونا گونی سبک زندگی ریلگذاری شده است
و پیوند این دو موضوع واقعی است .نظریههای متفاوت و متعددی
درخصوص ارتباط بین مصرف و سبک زندگی مطرح شده است(  (�We
 )ber, 1996; Veblen, 1899; Campbell, 1987; Bourdieu, 1984لیکن
ازاینبین ،سه گروه نظریه بیشتر از بقیه مورد استناد قرار گرفته است :گروه
نخست به تأثیر سیاست ،قدرت و ثروت در الگوهای مصرف و سبک زندگی
توجه کرده است؛ گروه دوم سبک زندگی را متأثر از الگوهای مصرف دانسته
و استدالل میکند که الگوهای مصرف ،خود متأثر از عادتوارههای
شکلگرفته در افراد است و درنهایت ،گروه سوم بر تأثیر رفتار مصرفکننده
برای خلق هویت فرد اشاره دارد و به نقش نمادین مصرف اشاره میکند
و تخیل را اساس مصرف و محرک مصرفگرایی مدرن میداند (فاضلی،
 .)1382مصرف در دنیای امروز باعث میشود ما در خرید و استفاده از
کاالها نیازهای پنهان و آشکار خود را بیابیم؛ به هویت خود شکل دهیم و
عضویت خود را در گروه خاصی از اجتماع تأیید کنیم .درواقع ،ما خود را در
واژهها و مفاهیمی از شیوههای مصرف و ارزشهای زندگی تعریف میکنیم
که همان سبک زندگی در مقیاس مادی آن است .شواهد دال بر این است
که در جامعۀ معاصر برخالف جوامع سنتی گذشته ،مصرفگرایی در ایران
بهطرز فزایندهای رشد داشته است(رفیعپور1377 ،؛ شاهحسینی1382 ،؛
میرزایی و امینی .)1385،قدرت انتخاب انسان نیز بهدلیل رشد فردگرایی،

اهمیت یافتن خود و مسئولیت شخصی بیش از گذشته افزایش یافته و
این قدرت انتخاب بیش از هرچیز در عرصۀ کاالهای مادی و مصرفی در
حال وقوع است .باال رفتن سطح تحصیالت ،افزایش اطالعات دربارۀ
محصوالت و آشنایی با دیگر سبکهای زندگی از دیگر عواملی هستند که بر
باال رفتن مؤلفههای مصرفی سبک زندگی اثر میگذارند .ازطرفی ،افزایش
تبلیغات در جهان رسانهای امروز ،بیشازپیش مردم را به خرید کاال و
سبک زندگی مصرفی ترغیب میکند (ربانی و رستگار.)1387 ،

پدیدۀ طرد یا کهنگی محصول

چرخۀ عمر محصول ،نخستینبار در سال  1950جهت تشریح سیکل
ماندگاری محصوالت از مرحلۀ طراحی تا طرد یا کهنگی 3عرضه شد .وقتی
کاالیی در چرخۀ بازاری استفاده-مصرف تعریف نشود یا ازنظر عملکردی
دیگر قابلاستفاده نباشد ،منقرض یا مهجور محسوب میشود؛ پدیدهای
بهنام«آبسولسنس» 4کهازآنتحتعنوان«کهنگیمحصول»یادمیکنیم.
محصوالت به دو روش کهنه یا طرد میشوند :یا منفعت کاربردی خود را
از دست میدهند که این پایان عمر فیزیکی آنهاست یا از چرخۀ بازاری
استفاده یا مصرف خارج میشوند؛ زیرا جایگزین بهتری در دسترس است
و مزایای بهتری در مقابل خرید مجدد همان قبلی دارد (Bartels et al.,
 .)2012ازنظر زنجیرۀ ارزش و بازار ،این مفهوم تبدیل به یکی از مهمترین
تفکرات بازاریابی شده است.
کارول هدن ( )Hedden, 1997چرخۀ عمر محصوالت را بر یک منحنی
در نمودار فروش-زمان به چهار بخش تقسیم کرده :معرفی ،رشد،
بلوغ و زوال .استارک ( )Stark, 2007طول عمر محصوالت و خدمات
را آنقدر کوتاه معرفی میکند که زمان معرفی نسل بعدی محصوالت
پیش از آنکه مرحلۀ توسعۀ محصول یا خدمات قبلی به پایان برسد ،آغاز
میشود .پیشرفتهای فناورانه ،تغییر سلیقۀ مصرفکنندگان ،افزایش
سرعت زندگی و یا تشدید رقابت فروش ،ازجمله دالیل کوتاهی چرخۀ
عمر محصوالت یا خدمات هستند .کفشها و لباسهای از مد افتاده،
از مصادیق دورۀ زوال 5این کاالهاست .زوال زودهنگام محصوالت در
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نامطلوب تولید صنعتی در
تناقض با اصول پایداری است .از پیامدهای
ِ
دوران مدرن که در ابتدا با هدف رفع نیازهای انسان آغاز شد ،ضایعات و
تخریب فزایندۀ محیطزیست است و بر کسی پوشیده نیست که امروزه،
میزان مصرف ما تناسبی با نیازهای واقعی ما نداشته و بسیار بیشتر از سهم
و نیاز خود مصرف میکنیم ( .)Bockok, 1993این مصرف ،آنقدرها هم
ً
یکاتفاقساده،همینطوریونتیجۀمنطقیتولیدصنعتینیست؛کامال
ً
برعکس ،مصرف بیرویه ،یک فرایند کامال مهندسی و برنامهریزیشده
است تا سودآوری هرچه بیشتر نظامهای خطی اقتصادی (استخراج،
تولید ،عرضه و مصرف) را که توسط اربابان ثروت و برجعاجنشینهای
پولپرست طراحی شده است ،تضمین کند.

کهنگی تعمدی به اشکال مختلف محقق میشود؛ از طریق «دوام
ساختگ»ی» 10مثل مفاصل ضعیف در عروسکهای پالستیکی (�Or
 )bach, 2004؛ «پیشگیری از تعمیر» 11مثل دوربینهای یکبارمصرف
و کمکفنرهای بهاصطالح پرسی که یا قابل تعمیر نیستند یا هزینۀ
تعمیر ،گرانتر از تعویض قطعه یا محصول موردنظر میشود؛ «کهنگی
سیستمیک» 12هنگامی که کهنگی یک بخش برروی عملکرد کل
مجموعه تأثیر بگذارد مثل نرمافزارهای جدید؛ و درنهایت« ،کهنگی
برنامهریزیشده» 13که با ایجاد یک کمیت انقضای زمانی برای کهنگی،
موجب طرد محصول میشوند مثل جوهر پرینترهای جوهرافشان که پس
از مدت یا تعداد مشخصی منقضی میشوند.

از ابزارهای مهندسیشدۀ این رویکرد میتوان به پدیدۀ طرد یا کهنگی
نوع برنامهریزیشده 6و ادراکی 7آن اشاره
محصول مشتمل بر دو ِ
داشت« .طرد یا کهنگی برنامهریزیشده» عبارت است از برنامهریزی
ً
تولیدکنندگان برای حفظ کیفیت محصول تا زمانی مشخص (که معموال
کوتاه است) و خارج شدن از عملکرد مفید محصول بعد از آن مدت« .طرد
یا تصور کهنگی محصول» عبارت است از طرد محصول وقتی که محصول
هنوز کارایی خود را از دست نداده ،ولی استفادهکننده به دالیل اجتماعی
و تبلیغات صنعت مد ،آن را دور میاندازد ( .)Leonard, 2007یکی از نتایج
اصلی کهنگی ،عدم دسترسی به کاالی اولیه است؛ به این معنا که نهتنها
بعد از مدتی ،کانال و تولیدکنندۀ اولیه دیگر در دسترس نیست ،بلکه هیچ
حمایتی از چرخۀ عمر کاال صورت نمیگیرد .استاچی و استولیاوروStac�( 8
 )chettia & Stolyarovb, 2015دورههای کهنگی و خرید محصوالتی را
موردمطالعه قرار دادند و با مدلسازی مشخص کردند که دورۀ خرید با
چرخۀ نوآوری ،رابطۀ مستقیمی دارد؛ یعنی هرچه چرخۀ نوآوری سریعتر
باشد ،کهنگی بسیاری از محصوالت زودتر اتفاق میافتد.
ً
همانطور که اشاره شد ،کهنگی انواع مختلفی دارد .مثال کهنگی
اجتنابناپذیر ،9کهنگیای است که برخی کاالها یا خدمات بهدلیل
ازکارافتادگی و یا غیرقابلاستفاده بودن منسوخ میشوند و استفاده/
مصرفکننده ،بهاجبار آن محصول یا سرویس را جایگزین میکند« .کهنگی
فنی» و «کهنگی عملکردی» از انواع کهنگی اجتنابناپذیر محسوب
میشوند؛ کهنگی فنی ،وقتی است که فناوری جدید در یک محصول،
جایگزین فناوری قدیمیتر میشود و کهنگی عملکردی ،وقتی است
که عملکرد محصول دیگر برای رفع نیاز کاربر کافی نیست .اما گاهی علت
کهنگی (مثل کهنگی ادراکی) ،ازکارافتادگی محصول نیست و دالیلی مانند
ً
مسائل اجتماعی و تبلیغات باعث این مسئله میشود؛ مثال «کهنگی
تعمدی» در طراحی محصول ،بهعمد ،با طول عمر مفید محدود طراحی
میشود و «کهنگی سبکی» وقتی است که تغییری در سبک مصرف یا
استفاده جامعه رخ میدهد که این دو نوع کهنگی از انواع کهنگی ادراکی
هستند .کهنگی تعمدی اغلب برای تولیدکنندگان سودمند است؛ زیرا
مصرفکنندگان وادار میشوند برای ادامۀ استفاده از محصول موردنظر،
باز آن را از همان سازنده (به شکل قطعات یدکی یا مدل جدیدتر) بخرند
( .)Dickinson, 2001البته این سیاست ممکن است موجب واکنش
مصرفکنندگانی شود که درمییابند سازنده برای کهنه شدن سریعتر
محصوالتش ،تعمدا سرمایهگذاری کرده است .چنین مصرفکنندگانی
ممکن است به سازندهای روی آورند که محصول بادوامتری را ارائه
میدهد؛ البته ا گر وجود داشته باشد .همچنین محاسبات کهنگی
تعمدی میتواند بر تصمیمگیری یک شرکت در مورد طراحی یک محصول
تأثیر گذارد؛ درنتیجه ،شرکت مزبور ممکن است ارزانترین قطعاتی را بهکار
گیرد که با طول عمر برآوردشدۀ محصول موردنظر مطابقت داشته باشد.

گیلتینن ( )Guiltinan, 2009از کهنگی تعمدی ،با عنوان «تخریب
خالقانه و خالقیت مخرب اخالق برای محیطزیست» یاد میکند و حتی
فلسفۀ کهنگی تعمدی را غیراخالقی میداند؛ چه رسد به پیامدهای
مخرب زیستمحیطی آن .وی مسئولیتهای اخالقی تولیدکنندگان
و استراتژیستهای شرکتها را مورد تأکید قرار میدهد و طراحان حامی
محیطزیست و دولتهای نوآور را راهکارهای مقابله با کهنگی تعمدی
ارزیابی میکند .کلید اصلی مقابله با این نوع کهنگی ،در درون خود افراد
وجود دارد؛ زیرا این مصرفکنندگان بالقوه هستند که تصمیم میگیرند
کهنگی تعمدی را بپذیرند یا نه .البته برخی از پژوهشها نیز مؤید این
نکته است که مشتریان هیچگونه ناراحتی و نگرانی درونی از تأثیرات کهنگی
برروی چرخههای طبیعی محیطزیست یا حتی تأثیر مصرفگرایی در
پدیدۀ طرد محصول ندارند (.)Echegaray, 2015
مدیریت مواد از بخشهای مهم مدیریت منابع طبیعی و از جنبههای
بااهمیت برای محیطزیست است .استفاده از هزاران نوع مادۀ شیمیایی
در صنایع مختلف فرایند انتخاب مواد در روند طراحی محصوالت را به
یک مسئلۀ بحرانی تبدیل کرده است .بااینحال به حداقل رساندن
میزان اتالف مواد در هنگام آمادهسازی و استخراج و تولید محصوالت و
همچنین به حداکثر رساندن میزان جمعآوری ،بازیافت و استفادۀ مجدد
مواد در زمان پایان چرخۀ عمر محصوالت ،قواعدی کلی در مدیریت مواد
هستند که با دخیل کردن فاکتورهای اقتصادی ،محدودیتهایی را برای
صنایع مختلف ایجاد کردهاند .در مدیریت منابع طبیعی عالوهبر مدیریت
مواد ،به حداقل رساندن استفاده از مواد ،بازیافت مواد و افزایش طول
مدت استفاده از محصول ،از مواردی هستند که در پیشبرد اهداف این
نوع از مدیریت قابلبررسی هستند .از راهکارهای افزایش چرخۀ عمر
محصول عبارت است از:
الف .تهیۀ اسناد و مدارک قابلدرک استفادهکنندگان در زمینههای
مربوط به تعمیر و نگهداری و حصول اطمینان از اینکه چرخۀ عمر
محصول از منظر محیطزیستی مطلوب و بهینه است؛
ب .ایجاد قابلیت جایگزینی برای اجزای کهنه و ازکارافتاده؛
پ .شناسایی وجوه آسیبپذیر محصول و تالش در مسیر بازطراحی آن؛
ت .استفاده از راهکارهای DFD 14در طراحی محصول (اصلفالح،
.)1380
به دلیل اهمیت دورۀ کهنگی در چرخۀ عمر یک محصول یا خدمت ،مادو
( )Madu, 1993بحث مدیریت این حوزه را دارای اهمیت دانسته؛ چراکه
مدیریت کهنگی با مدیریت ضایعات 15رابطۀ نزدیکی دارد .پژوهشهای
موجود اشاره دارند که نوع کسبوکار ،تأثیر بسزایی در مدیریت کهنگی
محصوالت دارد .محصوالت شرکتهایی که تولیدات خود را میفروشند،

در مقابل شرکتهایی که تولیدات خود را اجاره میدهند ،از دوام کمتری
برخوردار بوده؛ بههمیندلیل ،دارای دورۀ طرد محصول کوتاهتری هستند
( . )Rojo, et al., 2010; Goering, et al., 1993; Miao, 2011در سال ،2000
کمیسیون اروپا با تصویب مصوبهای بهمنظور مدیریت کهنگی تولیدات،
کشورهای عضو را ملزم کرد تا برنامهای بهمنظور مدیریت کهنگی با عنوان
مسئولیت تولیدکنندگان را در قبال وسایل نقلیۀ فرسوده طراحی کنند.

پایداری

سادهترین تعریف مصرف پایدار این است که در هنگام استفاده از منابع،
آسیب به محیطزیست به حداقل برسد؛ درحالیکه رفاه مردم تأمین
شود ( .)OECD, 2008امروزه تولیدکنندگان ،پایداری را در سهالیه مطرح
میکنند :پایداری درون سازمان ،پایداری در زنجیرۀ تأمین و فراپایداری
( .)Eriksson, 2014ریشههای رفتارهای ناپایدار در فناوری و مصرف،
بهعنوان یک عامل اعتیادآور معرفی شده است (.)Ehrenfeld,2008
درمقابل ،مصرفکنندگان اخالقمدار ،نهتنها نگران قیمت و کیفیت
محصوالت و خدمات مربوط هستند ،بلکه عواقب ناشی از شیوههای
مصرف را نیز در نظر میگیرند ( .)Andorfer, 2011این گروه از مصرفکنندگان
اخالقگرا ،با عناوینی از قبیل «سبز»« ،پایدار»« ،مسئول»« ،اجتماعی آگاه»،
16
«باوجدان» ،و «فعال سیاسی یا اخالقی» شناخته میشوند .آکتاس
( )Aktas, 2011عالوهبر تأکید بر افزایش نگرانیهای زیستمحیطی،
ارزیابی چرخۀ عمر محصوالت را ابزاری مناسب برای تعیین مقدار و کمیت
اثرگذاری محصول یا خدمات برروی محیطزیست قلمداد میکند .در
پژوهشهای جدید نیز به تأثیر ابعاد «زیستمحیطی»« ،اجتماعی» و
«اقتصادی» (که سه رأس هرم پایداری هستند) برروی رضایت ،وفاداری
و تمایل مصرفکنندگان محصوالت پایدار پرداخته و براساس دادههای
این پژوهش ،ابعاد زیستمحیطی ،اقتصادی و اجتماعی ،تأثیری مثبت
بر رضایت و وفاداری مصرفکنندگان کاال و خدمات ایجاد میکند (Xun,
 .)2015بهنظر میرسد که تغییر رفتار مصرفکننده یا کاربر ،یک مسئلۀ
ً
ضروری برای رسیدن به پایداری است و عمدتا پیروی از یک الگوی ناپایدار
برای مصرف و تولید ،یکی از دالیل اصلی تخریب محیطزیست است .در
این رابطه ،بحث نوآوری بهعنوان یک راهبرد ،اثرات زیستمحیطی را
کاهش و همچنین سبب توسعۀ اقتصادی میشود (.)Meijkamp, 1998
البته تعریف نوآوری در اینجا ،اشاره به تعریف رایج و عام از نوآوری -رسیدن
به یک فناوری جدید -نیست؛ نوآوری ،روشی برای کارایی بهتر محصوالت
و خدمات ،بدون اثرات منفی زیستمحیطی تعریف میشود.

اشتراکگذاری در برابر مالکیت کاال

امروزه ،اشتراکگذاری بهصورت یک جنبش ،گسترش بیشتری پیدا
کرده است .این مفهوم در دهههای گذشته از یک معامله بین دوستان
و خانواده رشد کرده ،به یک جنبش جهانی برای ایجاد ارزشهای
زیستمحیطی و حتی ارزشهای اقتصادی تبدیل شده است؛ برای
مثال ،شرکت پی.دبلیو.سی 17تخمین زده است که استفادۀ مشترک
از بخشهایی نظیر نیروی انسانی اینترنتی ،محل اقامت ،خودرو و
موسیقی ،پتانسیل این را دارد که درآمد جهانی این بخشها از 15میلیون
دالر به 335میلیون دالر افزایش یابد ( .)PWC, 2014عمدۀ دالیل گرایش
به مصرف مشارکتی ،پیشرفتهای فناورانه ،تغییرات آبوهوایی و کمبود
منابع ،گسترش سریع شهرنشینی و تغییرات جمعیتی و اجتماعی است.
انسان سابقۀ طوالنی در به اشتراکگذاری منابع و همزیستی مسالمتآمیز

انسان مدرن این اصل را به
داشته است .اگرچه تمایالت خودخواهانۀ
ِ
بوتۀ فراموشی سپرده است .اشتراکگذاری ،همچنین با محتوای اقتصاد
رابطۀ نزدیکی دارد .باتسمن )Botsman,2011( 18حرکت فناوری ،تغییر در
ارزشها ،واقعیتهای اقتصادی و تخریب محیطزیست را بدون درنظر
گرفتن گسترش شهرنشینی از عوامل مهم شروع این جنبش عنوان کرده و
مفهوم اقتصاد مشارکتی ،مصرف مشارکتی،
ضمن اشاره به تمایزات چهار
ِ
اقتصاد اشتراکی و اقتصاد همتایان ،استدالل میکند که همۀ این مفاهیم،
بر ارزشهای مشترک اولیه -همکاری ،انسانیت و نظایر اینها -تأکید
داشته و تغییر نقش و شأن انفعالی مصرفکنندگان را از صرف مصرف،
به یک وضعیت نوآورانه برای استفاده از داراییها پیشنهاد میکند.
بنابراین ،ارزشهای ثانویۀ حاصل از اتخاذ چنین رویکردی و ازجمله حفظ
و استمرار پایداری محیطزیست نیز حاصل خواهد شد .باتسمن معتقد
است که مصرف مشارکتی مفهومی است که باید هم از سوی جامعه و هم
از سوی سیاستمداران پذیرفته شود .اقتصاددانان ،مادهگرایی و مصرف
بیشازحد را علت گرایش به مصرف مشارکتی میدانند .تاجاییکه افرادی
نظیر باکزینسکی )Buczynski, 2013( 19دلیل اصلی مصرف مشارکتی را
مصرف بیشازحد و تولید بیشازاندازۀ زباله عنوان کرده است .حتی
واژۀ «اقتصاد سبز» نیز به اثرات مصرف و خرید بیشازحد تأکید دارد .اما
ً
بااینحال و با توجه به اینکه مراکز خرید ظاهرا برروی استفاده از محصوالت
سبز و تفکران پایداری تأکید دارند -البته بیشتر با دست پس میزنند ولی
با پا پیش میکشند! -آحاد مردم ،هنوز درک روشنی از عمق بحرانها و
فجایع زیستمحیطی و اخالقیای که مرموزانه در زیرپوست مصرف و
مصرفگرایی مهندسی شده است ،ندارند .ایشان نمیدانند که متأسفانه
نظامهای فعلی اقتصاد ،بر تنوع عرضه و ایجاد تعدد تقاضاهای کاذب
استوار است و این معادلهای است برای تضمین بیحدومرز مصرف و روان
ساختن حداکثری سود و ثروت به جیب اربابان کاخنشین و ربطی هم به
«خوشبختی» و «رضایت» مصرفکنندگان ندارد!
ازسویدیگر ،اشتراکگذاری کاال یا خدمات نیز بدون مسئله نیست و از
جملۀ این مشکالت عبارت است از:
الف .بهجز اشتراکگذاریهای محلی و دوستانه ،ردیابی و ارائۀ
اطالعات استفاده از محصول برای کاربر مستعد یا متقاضی مبهم است.
ً
بهعبارتدیگر ،استفادهکننده نمیداند که کاالی اشتراکی قبال توسط
چه افرادی با چه ویژگیهایی استفاده شده است .همین امر ،بهعنوان
ً
یک عامل بازدارنده در استفاده از کاالی اشتراکی ،مخصوصا در خانمها،
محسوب میشود؛
ب .در استفاده از کاالها ،حوادث غیرعمدی یا «وندالیسم» 20باعث
میشود محصوالت از چرخۀ اشتراکگذاری خارج شود؛
پ .معموال مسئولیتپذیری افراد نسبت به کاالهای استفادهشده
کمتر از مسئولیتپذیری ایشان در برابر کاالهای نو است؛
ت .امکان دزدیده شدن کاالهای گرانقیمت همواره مطرح است؛
ث .مشکالت قانونی و حقوقی نیز وجود دارد؛ مثال خریدار اولیۀ یک کاال
فقط یکبار مالیات و ارزشافزوده آن را پرداخت میکند .ولی مراکز ارائۀ
محصوالت اشتراکی موظف به پرداخت مالیات در هر تعامل اقتصادی
مثال اجارۀ یک سیستم صوتی برای یک مراسم -هستند (�Buczyn)ski,2013؛
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ج .برای اکثر دولتها ،مسئلۀ زیستمحیطی و نگرانیهای این حوزه
اهمیت نداشته و فقدان حمایتهای الزم باعث عدم پیشرفت
قابلقبول مصرف مشارکتی است (.)Barnes & Mattsson, 2016
باتسمن ( )Botsman, 2011سه رویکرد برای ایجاد مصرف مشارکتی معرفی
میکند:
س.اس) 21؛
 .1سامانۀ خدمت-محصول
(پی.ا ِ
ِ
 .2بازار توزیع مجدد 22؛
 .3سبک زندگی مشارکتی. 23
س.اس ،از ترکیب خدمات و
پی.ا ِ
 .1سامانههای خدمت-محصول یا ِ
محصوالت توسعهیافته ایجاد شده و برای ارائۀ یک سرویس به مشتریان،
طراحی و استقرار پیدا میکنند .این سامانهها ،مفهومی ارزشمند برای
س.اس
پی.ا ِ
تولیدکنندگان در اقتصادهای توسعهیافته دارند .بنابراینِ ،
بهعنوان یک استراتژی در حوزۀ نوآوری تعریف شده که تمرکز تجارت را از
طراحی و فروش صرف محصوالت فیزیکی ،به طراحی و فروش سامانهای
از محصوالت و خدمات تغییر میدهد .سامانههای خدمت-محصول،
همچنین باعث توسعۀ پایداری در تولید و مصرف شده (Santoso,
 )2015و ایجاد تأثیرات مثبت برروی مصرفکنندگان کمدرآمد و وفاداری
مشتریان خواهند شد .همزمانی استفاده از محصول و دریافت آنی
س.اس است ( .)Vezzoli, 2005ارکان
پی.ا ِ
خدمت موردنظر ،ایدۀ اصلی ِ
سامانههای خدمت-محصول عبارتاند از« :محصول»« ،خدمت»،
«زیرساخت» و «شبکۀ نقشآفرینان» و انواع آن عبارت است از:
«محصولمحور» : 24فروش محصول  +برخی خدمات اضافی؛
«کاربردمحور» :25مالکیت محصول در اختیار ارائهدهندۀ خدمت است
مثل ِایربی.ان.بی ،26زیپکار ، 27لیستیا28؛
«نتیـجهمحور» :29بدون مشـخص کردن محـصـول ،مشـتریان و
ارائهدهندگان خدمات ،دربارۀ محصول مطلوب توافق دارند؛ مثل
پیمانکاری تأمین تهویهمطبوع سازمانها بدون فروش محصوالت
تهویهمطبوع یا پیمانکاری کاهش آفت محصوالت کشاورزی ،بدون فروش
آفتکش.
س.اس نیازهای مشتریان را از طریق ترکیبی از
پی.ا ِ
اگرچه هر سه نوع ِ
محصوالت و خدمات برآورده میکنند ،اما همیشه هم نوشدارو نیستند؛
ً
س.اس ،دسترسی به محصول دشوار است یا خطر
پی.ا ِ
مثال در برخی انواع ِ
سرمایهگذاری در دریافت خدمت ،بیشتر از خرید تجهیزات است .بنابراین
س.اس را دقیقتر اجرا کرد .درعینحال ،سامانههای
پی.ا ِ
باید طراحی ِ
خدمت-محصول موجب کاهش مصرف منابع ،هزینۀ تمامشدۀ بسیاری
از کاالها ،هزینههای آتی بازیافت و در باالی همۀ اینها ،باعث بهبود
شرایط زیستمحیطی میشوند .اکثر این مفاهیم توسط طراحان شرکت
سوئدی آیکیا 30مصداق پیدا کرده است (برادرانامینی و صفایی.)1389 ،
 .2بازار استفادۀ مجدد یا اشتراکگذاری نقطهبهنقطه ،31وقتی تشکیل
میشود که مالکی ،محصول غیرقابلاستفادۀ خود را به شخص دیگری که
ً
به آن محصول نیاز دارد ،به اشتراک میگذارد .این نوع از اشتراکگذاری غالبا
محلی و متداول است؛ مثل سایت «پیربای» 32که با هدف اشتراکگذاری
اقالم و اجناس با همسایگان در هلند ایجاد شد .در این روش ،منابع
اشتراکگذاری؛ مثل زمان ،کاالها و حتی تجربهها ،از شخصی به شخص
دیگرمنتقلمیشوند.مثالدرکتابخانه،افرادکتابیمعاملهنمیکنند،بلکه

با پرداخت حق عضویت و برای مدتی معلوم از کتاب استفاده میکنند.
بنابراین در این سیستم ،یک کتاب بارها و بارها مورداستفاده قرار میگیرد.
به همین دلیل است که در روش بازار توزیع مجدد ،میتوان جامعۀ
بزرگتری را برای کاال درنظر گرفت .امروزه کسبوکارهای بسیاری با این
33
روش ایجاد شده است که با توسعۀ ارتباطات این نوع بهصورت آنالین
نیز موجود است .برای مثال ،در انگلستان  4تا  5درصد کل زبالۀ خانگی
آنها شامل مواد جامد منسوجات (شامل لباس و کفش) میشود که در
بین سالهای  2003تا  ،2004میزان آن  1.017.360تن را شامل میشد.
بهاینترتیب نهادهای محلی به فکر جمعآوری و نگهداری این بخش از
زبالهها افتادند .حدود پنجهزار نقطه در انگلستان به جمعآوری پرداختند
و 92درصد از این زبالههای خانگی را جمعآوری کردند .آنها ،بعد از بررسی
ً
دریافتند که25درصد این زبالهها کامال سالم بوده و قابلیت استفادۀ مجدد
را دارند .بهاینترتیب ،سیستم بانک محصوالت توسط شرکتهایی نظیر
اسکوپ ،34اکسفام ،35ستکول 36و بی.اچ.اف 37تأسیس شدند .شرکت
خیریه با ایجاد زیرساختهای مناسب ،این دورریزها را جمعآوری و حدود
70درصد آنها را احیا و آمادۀ عرضه کردند و از طریق فروشگاههای خود در
 127کشور جهان به فروش رساندند و منافع حاصل از آن را بین مستحقان
توزیع میکند (.)Woolridge et al, 2006
 .3سبک زندگی اشتراکی ،از منظر ارزشها ،شبیه سامانۀ خدمت-
محصول است ،ولی داراییهای سبک زندگی اشتراکی نامشهود بوده و
استوار بر انگیزشهای افراد است .رایان و دسی)Ryan & Deci, 2003( 38
انگیزشها را به دو گروه درونی و بیرونی دستهبندی میکنند .انگیزشهای
درونی ،با لذت مبتنی بر تعهد همراه است و انگیزشهای بیرونی ،مربوط
به عوامل خارج از فرد مثل پاداش است.
استوربای ( ،)Storby, 2015شش عامل انگیزشی مصرف اشتراکی را به
شکل زیر معرفی میکند:
 .1اقتصادی :39صرفهجویی در هزینه ()Botsman & Rogers, 2011؛
 .2اجتماعی :40بهاشتراکگذاری یک حس اجتماعی مثبت و موجب
همبستگی است؛
 .3عملیاتی : 41کارآمدی شیوههای مصرف؛
 .4آرمانگرایانه :42منبعث از نگرانیهای اخالقی و سیاسی افراد؛
 .5اعتباری :43بهاشتراکگذاری ،شهرت و اعتبار بین همقطاران و
همساالن ایجاد میکند و
 .6کنجکاوی :44انگیزشی قوی است برای حس تجربۀ مشارکت در
مصرف اشتراکی.

جمعبندی

در این مقاله گزارش شد که پدیدۀ مصرفگرایی یک رخداد اتفاقی نبوده،
بلکه براساس اهداف سودجویانۀ اربابان ثروت و قدرت ،فرایندی است
ً
کامال مهندسیشده که طی آن ،مصرفکنندگان با طیب خاطر و با ارادۀ
خویشتن ،حاصل کار و دسترنج خود را در مسیر مصرفگرایی و ابتیاع
کاالهای متعدد و متنوع هزینه کنند .وقتی فقط کمی عمیقتر به نتیجۀ
واقعی این رویکرد میاندیشیم ،به دو واقعیت پی میبریم :از یکسو،
ساختارهای بازاری و اقتصادی بهگونهای برنامهریزی شده که نیاز به
نوگرایی -مدیریت طرد محصول -یا «مصرف» بتواند رضایت خاطر
استفادهکنندگان جویای کمال را تنها برای مدت بسیار کوتاهی تأمین کند
تا نیاز برای خرید مجدد همواره وجود داشته باشد و ازسویدیگر ،تالش

شده است تا سرحد امکان ،سرنوشت محصوالت و فرایندهای تولید زباله
که ناشی از جریان مصرفگرایی و البته تفکر خطی در تولید ،توزیع و مصرف
از کاالهاست ،از چشمان آحاد مردم دور نگاه داشته شود تا احساسی از
گناه یا تقصیر از قدرالسهم خود در آلودگی و تخریب محیطزیست نداشته
باشند تا بتوانند راحتتر و بیشتر خرید کند! شاهد این مدعا آن است که
در کارزارهای تبلیغاتی طرفداران محیطزیست همواره تصاویری از تنزل
زیبایی و تخریب محیطزیست توسط تودههای عظیمی از محصوالت و
بستهبندیهای رهاشده در بستهبندی عرضه میشود که پشتصحنۀ
مصرفگرایی به مردم نشان داده شود .پژوهش با این سؤال ادامه پیدا
کرد که پاسخ طراحان برای حل معضالت زیستمحیطی ناشی از این
رویکردها چیست .استدالل شد که طراحان ،بهعنوان میانجیگران
فرهنگی جریانهای فرهنگ مصرفکننده و فرایند کهنگی میتوانند
از طریق ایجاد شناخت از پدیدۀ طرد محصول ،در رواج مصرفگرایی و
ایجاد انگیزه برای استفاده از خدمات اشتراکگذاری محصوالت ،دلتای
حاصل از آبرفت آنها را از بین برده و یا حداقل آن را به نفع مردم و حفظ
محیطزیست حاصلخیز سازند.

تصدیق

این مقاله مروری ،مستخرج از پایاننامۀ کارشناسیارشد خانم عاطفه
فالحتی (نویسنده اول) به راهنمایی آقای دکتر محمد رزاقی (نویسنده
دوم) است که در دانشکدۀ هنرهای کاربردی دانشگاه هنر مورخ
 95/07/27با احراز درجۀ «عالی» دفاع شده است.
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