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 امین زاده 1
خانواده و بهداشت

 بر رفتار خرید آنی   مؤثر  ی ارسانهو    فرهنگی  ،شناختیروانبررسی عوامل  

 3ی آباد بهرام زارع ، مهدی2*فریبرز باقری  ،1زاده نیام سادات نویم

 کیده چ

؛  است بوده  بازاریابیحوزه   محققان موردتوجه موضوعات از یکی  اخیر  ی هادهه طی و رفتار خرید آنی  کننده مصرف رفتار  : مقدمه

 بود. ی آن دیمؤثر بر رفتار خر یاو رسانه یفرهنگ  ،شناختیعوامل روان یبررسهدف پژوهش حاضر  نیبنابرا

بود. ده    قیها مصاحبه عمداده  یگردآور  وهیبود. ش  یلیتحل  یدارشناسیو از نوع پد  یفیپژوهش ک  وهیپژوهش حاضر، به ش :پژوهشروش  

خر باتجربه  افراد  از  سن  یآن  دینفر  بازه  عمبه  60- 20  یدر  مصاحبه  مورد  و  شدند  انتخاب  هدفمند  به  قیصورت  گرفتند.  منظور قرار 

و    یاصل  نیو مضام  MAXQDA20و نرم افزار    یدارشناسی موردنظر، از روش پد  یهامقوله   جو استخرا   یفیک  ی هاداده  لیوتحله یتجز

 شد.   ییپژوهش شناسا  یفرع 

آنها، در  یی و با توجه به شباهت و قرابت معنا   ییشناسا  یمضمون فرع  50های پژوهش، در نهایت براساس کدگذاری مصاحبه :هاافتهی

خانواده، هنجارها    یتیترب  نهیطراحی داخلی و محیط فروشگاه، زمافراد،    تیافراد، شخص  شامل: افکار، عواطف و احساسات  یمضمون اصل  9

 شدند.  یبندگرایی دستهاثرگذار و گسترده و  آنی غاتیتبل رائها ،ی بانیو خدمات پشت تیفیک ت،یساوب یهای فرهنگی، طراحو ارزش 

  ، ی آن  د یعوامل مؤثر بر خر  ینسب  تیبا آشکارساختن اهم  ،دارد  یاریبس  ی کاربرد  د یفوا  یآن   دیدر خصوص رفتار خر  قیتحق  ی: ریگجهینت

توان به   یم   گر،ی از طرف د  ایو    ابدی  شیفروشگاه افزا  کی  یآن   یدهای داد تا حجم خر  شنهادیپ   یاثربخش  یابیبازار  یهای توان استراتژ   یم

 خود را کنترل کنند.  دیخر یآنمصرف کنندگان کمک کرد تا رفتار 

 ، رفتار خرید آنی، فرهنگ، رسانه شناختیروانعوامل  :هادواژهیکل

  31/6/1400تاریخ پذیرش نهایی:                            1400/ 7/3تاریخ دریافت:       
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 : مقدمه

ی خریدی از خرید آنمنظور    .است  را به خود جلب کرده  پردازانیفراگیر و متمایز توجه محققان و تئور   یدهایهمچون پد  1ی خرید آن

از    باالییخرید دربرگیرندة سطح  ت. این نوع  ها اسو ناشی از مواجهه شدن با محرک  قبلی  برنامة  بدون  و  یرمنتظرهغ ریزی،  برنامه  دونب

کنندگان منفی به نظر  ی از دیدگاه برخی از مصرفآن  د یرفتار خر(.  1)  بسیار واکنشی است  ی احساسات، کنترل منطقی کمتر، و رفتارها

در مورد عملکرد و کیفیت محصوالت و همچنین احساس گناه و  د و افکاری همچون خرج کردن بیش از حد پول، عدم اطمینان  رسمی

 (.  2) ناهماهنگی اجتماعی را به دنبال دارد

دارد،    کنندهمصرف  یواسطة تأثیری که بر رفتارهاهای فرهنگی به، ارزشیشناختت یعوامل گوناگونی از جمله عوامل روانشناختی، جمع

عوامل تأثیرگذار بر رفتار خرید آنی را در سه گروه  ی  طورکلبه(.  1)  خرید، اثرگذار است  یهامثابة یکی از انواع رفتاربر خرید آنی نیز به

اهری و کارکردی ظ ویژگی  مانند  عوامل مربوط به محصول    ، حالت روانیعوامل شخصیتی و    ،احساسات  ،حصیالتعوامل فردی مانند ت

گ، نور،  نعوامل محیطی برای مثال طراحی داخلی، رو  محصول مانند قیمت    بامحصول، طرح محصول و کلیة عوامل خارجی مرتبط  

(. 2انگیزد )یبرم  دکردنیخرکه افراد را برای    و تبلیغاتی  تشویقی  هاییتموزیک، نحوة چیدمان وسایل، محیط داخل فروشگاه و همة فعال

 .  تمرکز داردی ارسانهو  در همین راستا مطالعه حاضر بر شناسایی عوامل روانشناختی، شخصیتی، فرهنگی

ی هنگام خرید آنی تقسیم می شود، این عوامل شامل زمان در دسترس، پول در و شخصعوامل موقعیتی به دو دسته عوامل محیطی  

،  نفسعزتدر فروشگاه، تنها خرید رفتن، راهنمایی و کمک فروشنده است. عواملی مانند    وجوجستیر خانواده، محیط خرید،  تأثدسترس،  

پذیری )عدم کنترل بر میل به خرید(، لذت خرید و تمایل به خرید آنی از موارد تاثیرگذار روانشناختی در خرید آنی  جانات، تحریکهی

و شخصیت ممکن است با رفتار خرید آنی در ارتباط باشند   نفسعزتی،  آگاه ذهنی مانند تنظیم هیجان،  رهایمتغ(.  3محسوب می شود )

 باشند.   به دنبال داشته آن راو 

به خصوص    ی جانیتعامالت ه  لیو تعد  یابیدر برابر مهار و نظارت، ارز  یپاسخ ده   یرونیو ب  ی درون  ی ندهایاست بر فرا  یمبتن  جانیه  میتنظ

 جاناتیاست که افراد، هنگام مواجهه با ه  یشامل هر راهبرد مقابله ا  یجانیه  می(. تنظ4تحقق اهداف )  یزودگذر و تند آنها برا  صیخصا

 می(. تنظ5اشاره دارد )  جاناتیو ابراز ه  یجانیتجربه ه  ل یتعد  جانات،ی فهم ه  ییبه توانا  ، یجانیه  میکنند. درواقع، تنظ  ی د استفاده میشد

 یو رفتار  یدائم  ای ناآگاهانه، زودگذر    ای تواند آگاهانه    ی م  جان یه  میو بازده آن. تنظ  جانیه  میتنظ  ندیوابسته به دو سطح است: فرا  جان،یه

 جان یه  مینسبت به تنظ  شودیم  دهیاست که در رفتار آشکار فرد د  جانیه  میاز تنظ  ینوع   ،یرفتار  جانیه  میباشد، تنظ  یشناخت  ایو  

قابل  یشناخت چون رشد    ییمثبت است؛ دستاوردها  یموفق، همراه با دستاوردها  جانیه  م یمشاهده ندارد و زودگذر است. تنظ  ت یکه 

 ی روان  یها  بی نشده با اشکال برجسته آس  میتنظ  جانیو در مقابل، ه  جانیه  م یتنظ  رندهیبه کار گ  ی سالمت   ،ی تماع اج  یها  تیصالح

(. پژوهش  5همچون خشونت باشد )  ینیمشکل آفر  یرفتارها  یتواند مناد  یم  جانیه  میهمراه است؛ مثال گفته شده است که عدم تنظ

 (.  6)  .پکننده است  کیتحر  یجانیاطالعات ه یاداره  یشناخت یشامل راهها  جانیه میاز تنظ یها نشان داده اند که طبقه قدرتمند

 ایجه  پرداختن تو   یاست برا  یا  وهیش  یذهن آگاه یی است که ممکن است با رفتار خرید آنی مرتبط باشد.  رهایمتغی از دیگر  آگاه ذهن

زمان حال به شکل   اتیارتباط داده، و آن را به عنوان »توجه کامل به تجرب یآن را به مراقبه شرق نیمحقق شتریفکر که امروزه ب تیریمد

 یی (، و توانا7قضاوت )  بدونخاص در زمان حال، و    وهیش  کیبه عنوان »پرداختن توجه به    نیکرده اند. همچن  فیلحظه به لحظه« توص 

توجه   یمیخاص تحت عنوان خودتنظ   وهیش  نیمراقبه آن را پرورش داد. ا  یها  نیتمر  قیکه بتوان از طر  یمعطوف ساختن توجه به گونه ا 

 
1 Impulse buying 
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 امین زاده 3
خانواده و بهداشت

 ی احساس بدون قضاوت و متعادل از آگاه  کیبه عنوان    یذهن آگاه   گر،یشده است« به عبارت د  فی تعر  گریلحظه به لحظه د  کیاز  

 (.                                                                            8)کند   یافتند، کمک م   یهمانطور که اتفاق م   ،یکیزیف یها   دهی و پد جانات یه رشیو پذ  دنیشده است که به واضح د فیتعر

و واکنش   از خودجنبه مهمی از هویت و شخصیت فرد است و به احساس و اعتقاد کلی فرد نسبت به خود، ارزیابی شخصی    نفسعزت

شخصی یک فرد از خانواده و والدین، دوستان و معلمان به دست    هایتجربه  نیترمهم  ازآنجاکه(.  9د )شومیبه ارزیابی خود تعریف    مؤثر

عامل شخصیتی مهم  نفسعزت( و  10یر بگذارد )تأثتواند در رفتار شخص میشخصی نیز  هایارزش های تجارب شخصی و یوهشآید، می

داند و  میرا عامل مهم در خرید آنی    نفس عزت(. الیوت  9د )شومیگرفته    در نظرارتقاء سالمت روان    طور خاص در ارتقاء سالمت و به  

 گهانی دارد.  رابطه معکوس با میزان خرید نا نفسعزتامیلی معتقد است  

یر تأثهای مختلف بر رفتار فرد  یتموقع پایدار درونی و بیرونی منش فرد تعریف شده که در    نسبتاًهای یکتا و  یژگیوو    هاجنبه شخصیت  

  نشان   کنندگانهای گوناگون در حوزه رفتار مصرفپژوهش(.  11کند )میها را تبیین  یتموقعی پایدار پاسخ به  الگوهاگذاشته و در واقع  

،  1باشد. طبق پژوهش هیرشمنشخصیتی آنان می  هاییژگیو کنندگانعوامل مؤثر در رفتار خرید مصرف نیترداده است که یکی از مهم

د.  شومیی اطالعات، محرک یا تجربه جدید گفته  وجوجست یی به یک ویژگی شخصیتی، تمایل درونی یا ذاتی فرد برای  نوگرامفهوم  

 رگذاریتأثکنندگان  تواند در نوگرایی مصرفمیذهنی، برانگیختگی فعال و روحیه جستجوگری    رشدنیدرگ  ،کننده مصرفدرنتیجه تمایالت  

   (.12باشد )

  هافستد هافستد و شوارتز اشاره کرد.بـه تعریف  انتوها میآن  ینتراند که از مهمهریک از اندیشمندان به تعبیر خود فرهنگ را تعریف کرده

ها آن  .دشوها توسط یک گروه کسب میکه معنای مشترک آن  داندهـا و باورها میارزش  ، هـایه فرهنگ را الگویی از فرضـهافستد،  و  

 یافرهنگ را مجموعه    2شوارتز   . نندداها میاز امور بر سایر حالت  اییژههای ودادن حالت  وسیعی برای ترجیح  ی هاشیرا گرا  هاارزش 

شوارتز پس از گذشت دو دهه از ارائة مدل   . داندجامعه می  هایهای مردم یک جامعه، هنجارها، نمادها، عملغنی و غالب از باورها و ارزش

گشودگی در برابر   شاملارزش معنادار    4شده را با    ها زد و تئوری بازبینیهای بنیادین انسانی خود، دست به بازبینی این ارزش ارزش 

می مجزا از یکدیگرند، معرفی کرد. گشودگی در برابر تغییرات: این هو، ارتقای شخصی و تعالی خود که از لحاظ مف یکارتغییرات، محافظه

ها به تشریح گشودگی در در اندیشه و انگیزش است که با استفاده از آن  یتگریدر عمل، خود هدا  یتگریخود هدا  یرهایبعد شامل متغ

هستند    یکاردهندة محافظهه، امنیت، سنت، انطباق و افتادگی، ابعاد شکلهوج  یرهایمتغ  :یکار؛ محافظهدشوبرابر تغییرات پرداخته می

موفقیت و قدرت   ، یطلبلذت  ی رهایای شخصی شامل متغ؛ بعد ارتقدشواستفاده می  ی کارمنظور سنجش متغیر محافظهها بهکه از آن

به ارزیابی تعالی خود پرداخته   رهایو خیرخواهی است که با استفاده از این متغ  ییگراجهان  یرهایاست؛ تعالی خود: این بعد شامل متغ

غربی و شرقی، درصدد برآمدند که    های با آزمون چند کشور نمونه و چندین هزار مشتری با فرهنگ  یادر مقاله    3کاسن و لی د.  شومی

به  را تعدیل می  یمندطور نظام  بفهمند چگونه فرهنگ  آنی  انگیزة  با  عوامل فرهنگی  . (13کند )رفتار خرید  داد  پژوهش نشان   نتایج 

 گذارد.  بر خرید آنی تأثیر می  فرهنگی هایسنتو   باورها ، هاارزش همچون 

تبلیغات   و  است که  ارسانهرسانه  مواردی  از دیگر  آنی  میی  رفتار خرید  بر  کند.    مؤثرتواند  روابط رسانهعمل  از طریق  اجتماعی  های 

های اجتماعی رسانه  بارن یهنگامی که برای نخست(.  14)اند  کاربر کشف شده  هاییتها و محدودبازاریابی، مدل پذیرش تکنولوژی و انگیزه
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(.  15)خود مشغول شدند    محصوالتعنوان ابزاری برای ارتباط با مشتریان و بازاریابی  ها بهرباره آنها اغلب به تفکر دمطرح شدند، سازمان

رسانه از  شده  استفاده  تبدیل  بزرگ  اجتماعی  پدیده  یک  به  اجتماعی  به  ( 14)های  کاربردهاو  ابزارها  یعنوان  و    نیآنال  یگروهی   ،

(.  16سازد )ی، ایجاد و اجتماعی شدن را در گروهی از کاربران، تشویق و میسر میهستند که مشارکت، محاوره، آزاد اندیش هایی ی آورفن

ها در اینترنت،  واقعی در ارتباطات بازاریابی است و یکی از شایعترین انواع  انقالبهای اجتماعی یک  محققان معتقدند که ظهور رسانه 

 (.  15کنند ) ارتباطی تعریف می هاییآور عنوان نسخه جدیدی از فنهای اجتماعی است که آن را بهرسانه

مستندات علمی بیان شده گویای سهیم بودن عوامل متعدد فردی، اجتماعی و فرهنگی در پدیده خرید آنی است. همانطور که مشاهده  

که برای دستیابی    با این حال شاید به جرات بتوان چنین اذعان داشت  .اندپرداخته شده مطالعات مختلف از زوایای گوناگون به این مساله  

افراد تجربه   مؤثربه عوامل   از این طریق است که  بر رفتار خرید آنی، بهترین منبع اطالعات،  توان به  می کننده این رفتار هستند. تنها 

تار رف  ی   ستهیز  یتجربه    ل یبا عنایت به این مورد که تحقیق کیفی منجر به توصیف و تحلواقعی و دقیق پی برد.    مؤثرشناسایی عوامل  

ها از پدیده مورد نظر هدایت و در موقعیت یا متن تجربه آن   دشوها میها و احساسات آنمشارکت کنندگان در قالب صحبت  یآن  دیخر

بر رفتار خرید آنی بهانجام این گونه تحقیقات برای کشف    ،دشومی مهم و  عنوان یک معضل رفتاری فردی و اجتماعی  عوامل دخیل 

افراد با    ی  تجارب زیسته  نییاین تحقیق با هدف مطالعه و تب  ، خرید آنی در شکل دهی    افرادبه اهمیت تجارب  ه  با توجباشد.  ارزشمند می

 این خلق شده از ی هرمنوتیک معانی ختدر واقع از طریق این مطالعه کیفی با رویکرد پدیدارشنا .انجام خواهد شد  تجربه رفتار خرید آنی

  ییو شناسا  نییپژوهش، تع  نیخواهند شد. هدف ا  به منظور درک بهتر این پدیده تبیین  راد با خرید آنیافتجربه شده توسط    پدیده

 خواهد بود.  ی آن دیبر رفتار خر رگذاریای تاثو رسانه ی فرهنگ ،یعوامل روانشناخت

 روش پژوهش: 

بود. ده نفر از افراد   قیها مصاحبه عمداده  یگردآور  وهیبود. ش  یلیتحل   یدارشناسی و از نوع پد  یفیپژوهش ک  وهیپژوهش حاضر، به ش

بازه سن  یآن  دیباتجربه خر عمبه  60-20  یدر  و مورد مصاحبه  انتخاب شدند  به  قیصورت هدفمند  تجزقرار گرفتند.   لیوتحله یمنظور 

استخرا  ی فیک  یهاداده پد  یهامقوله   جو  از روش  افزار    یدارشناسیموردنظر،  نرم  فرع   یاصل  نیو مضام  MAXQDA20و  پژوهش   یو 

  ی و اصل  یفرع  یها، سازه هاشد، سپس بر اساس آن   لتریف  یتکرار  میمفاه  صیاستخراج و پس از تلخ  میشد. در مصاحبه ها مفاه  ییشناسا

میدانی بود. ابزار گرداوری اطالعات روش مصاحبه نیمه    -یاکتابخانهو اطالعات مربوط به این پژوهش از طریق    هاداده  .دیاستخراج گرد

 ساختارمند بود که در ادامه مراحل تدوین آن ارائه شده است:  

 از تقریباً و  بگیرد بر در را محور یک  مصاحبه تنها سؤال هر  که شد  سعی  مرحله  این شد. در مشغول اولیه سؤاالت طراحی به ابتدا محقق

شد و از بین سؤاالت    طراحی  سؤاالت، سؤاالتی   طراحی  نکات  رعایت   با   سؤاالتی   ادگی، بین فردی و اجتماعیی فردی، خانومحورها  تمامی 

بر رفتار خرید ناگهانی از جمله عوامل روانشناختی،    مؤثرطرح شده انتخاب صورت گرفت. سعی شد سؤاالت مطرح شده به نوعی تمام عوامل  

ی را پوشش دهند و مصاحبه به صورتی پیش رود که تمام این عوامل را دربربگیرد. همچنین در مورد هر ارسانهشخصیتی، فرهنگی و  

د و جزییات رفتار خرید خود، تا  باز پاسخ و اجازه دادن به فرد برای بیان ابعا  سؤاالتفرد مصاحبه شونده، سعی شد تا با مطرح ساختن  

و در   شدمیبر رفتار خرید ناگهانی از بیان خودش به وی داده    مؤثرجای ممکن محدودیتی برای وی تعیین نشود و فرصت بیان عوامل  

ر رفتار  ب  مؤثری  ارسانهکننده با درنظر داشتن هدف پژوهش برای شناسایی عوامل روانشناختی، شخصیتی، فرهنگی و  عین حال مصاحبه

خرید آنی، در صورت وجود ابهام در متن مصاحبه فرد مصاحبه شونده در مورد این عوامل، سواالتی را برای روشن شدن این ابعاد مطرح  

 ساخت.  می

  و   گرفت  کنندگان قرارشرکت   اختیار  در  ، سؤاالتکنندگانمشارکت  توسط  سؤاالت  درک  میزان  سنجش  برای  سؤاالت  نهایی   تأیید  از  پس

 برداشت  سویی  هم  متوجه  محقق  تا  شد  اجرا  آزمایشی  مصاحبه  یک  همچنین  .گردید  سؤال  شانیهای احتمالپاسخ  مورد  در  یشانا  از
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 امین زاده 5
خانواده و بهداشت

را   هایت، محقق سواالتیشود و درن  اصالح  بود، سؤاالت  نیاز  اگر  و  است، بشود  بوده  سؤال  پرسش  از  محقق  هدف  و آنچهکننده  مشارکت

  .تغییرداد ترجزییسؤاالت  به شونده مصاحبهبیشتر  درک بود برای کلی  که

یی بود که پژوهشگر برای کسب آمادگی الزم در راستای تدوین ابزار پژوهش و  هاگامها سخن گفتیم، تمام  آنچه در مراحل پیشین از آن 

 سؤاالتفرم مصاحبه و    قطعی شدند تدوین یک پرسشنامه برای شروع اجرا ضرورت داشت. در این مرحله  سؤاالتشروع برداشت. حال که  

تدوین شد. در جریان مصاحبه پس از برقراری ارتباط و گفت و    سؤاالتدر اختیار سه نفر متخصص قرار گرفت و در نهایت فرم نهایی  

دقیق و روشن پرداخته شد.   طوربهکننده کنندگان به سؤال اصلی پژوهش از دیدگاه شرکتی اولیه و عمومی بر اساس پاسخ شرکت گوها

جهت کدگذاری و  هامصاحبهسازی شده و متن یادهپ دقیق  طوربهبا دستگاه ضبط صوت، ضبط شدند و پس از اتمام مصاحبه  ها احبه مص

 تحلیل مورد استفاده قرار گرفت.  

 گزینشی و محوری وگانه آزاد،  آن، از روش کدگذاری سه   از  نظر  موردهای  مقوله   استخراج  و  کیفیهای  داده  تحلیل  و  تجزیه  به منظور

 .شودمی طی هدف به رسیدن تا  گام   هفت کالیزی روش د. درشومی گرفته کالیزی بهره روش

 گوش   مکررکنندگان  شده شرکت  ضبط  بیانات  دانی، ابتدا می  هایبردارییادداشت  ثبت  و  مصاحبه  هر  پایان  کالیزی، در  اول  مرحله  در 

 مرحله  در  .شد   مطالعه  بار  چندکنندگان  شرکت   تجارب  و  احساس  درک  شد، جهت  نوشته  کاغذ  روی  کلمه  به  اظهاراتشان، کلمه  و  شد  داده

 سوم  مرحله  .شدند  مشخص  مهم   جمالت  طریق  این  به   و  شد  کشیده  بحث، خط  مورد  پدیده   با  معنی، بیانات مرتبط  با   اطالعات  دوم، زیر

  و معنی   بیانگر که مفهوم که  عبارتی  هر از تا شد  مصاحبه، سعی   هر کردن  مشخص از بعد   مهم است، عبارات فرموله مفاهیم استخراج که

با    شده   تدوین  معنی  بودن  مرتبط  تا  شد  شده، سعی   تدوین  مفاهیم   این  کسب  از  پس  بوده، استخراج شود. البته  فرد  تفکر  اساسی  قسمت

 مرحله   ، مطابقکدها  استخراج  از  بعد  .شود  حاصل  اطمینان  هاآن   بین  ارتباط  صحت  از  و  گیرد  قرار  بررسی  مورد  اولیه  و  اصلی  جمالت

روش،    نمود. بدینبندی  دسته   را  هاآن  مفاهیم  تشابه  بر اساس  و  کرد  دقت مطالعه  به  را  شده  تدوین  مفاهیم  کالیزی، پژوهشگر  چهارم

  پیوند   هم  به  مطالعه  تحت  از پدیده  جامع  توصیف  برای  پنجم، نتایج  مرحله  شد. در  تشکیل  شده  تدوین  مفاهیم  از  موضوعی  هایدسته 

 بدون   و  واضح  بیانی  با   امکان   حد   )تا  مطالعه  تحت  پدیده   از  جامعی   مرحله ششم، توصیف  آوردند. در   وجود  به  را  ترییهای کل دسته  یافت و

  دقیق  و  عینی  بسیار  این روش  زیرا  . شد  انجام   هایافتهدرباره    پرسیدن  و  نمونه  هر  به  ارجاع  با  بخشی  اعتبار  پایانی  مرحله  .شدارائه    ابهام(

 مفاهیم   این  که  گردید  اولیه ابتدا حاصل  مفاهیم   این پژوهش   باشد.در واقع، درمی  مناسب  کیفی   تحقیقات  در  پژوهشگران  برای  و   بوده

 مفاهیم   مرحله  این  بود. درها مؤلفه  ایجاد  به  مربوط  بعدیسطح    .بودها  کنندهشرکت   خود  زبان  از  شده   عبارتی اخذ  به وها  گفته   از  برگرفته

 گرفتند.   جای مؤلفه یک  ذیل در  داشتند مشترکی معنای  که مفاهیمی   و شد مقایسه هم  قبل با  مرحله در کدگذاری از حاصل

سازی مصاحبه و استخراج یادهپ مورد نظر از آن، بعد از هر مصاحبه به    هایمقوله کیفی و استخراج    هایدادهبه منظور تجزیه و تحلیل   

پرداخته شد. الزم به ذکر است که مفاهیم اولیه بسیار نزدیک به جمالت مصاحبه شوندگان بود و به نوعی کامالً برگرفته از مفاهیم اولیه 

ی تاثیرگذار بر رفتار خرید ارسانهدر بازبینی مجدد سعی شد که مفاهیم مرتبط با عوامل روانشناختی، فرهنگی و  لغات ایشان بود. سپس

و رسیدن به جواب سؤاالت    هادادهپژوهش برای تحلیل از هفت گام روش کالیزی بهره گرفته شد. برای تحلیل  آنی مشخص شوند. در این  

گونه که برای رسیدن به پاسخ سؤاالت پژوهش از تحلیل تفسیری ینبدپژوهش، از دو روش تحلیل تفسیری و ساختاری بهره گرفته شد. 

ها توسط پژوهشگر قبل و در حین مصاحبه و بهره گرفته شد. این یادداشت  هاحبهمصاها پس از  تمام متن مصاحبه و بررسی یادداشت

هایی درباره نحوه درک از مفهوم رفتار خرید ناگهانی، همچنین بعد از انجام مصاحبه نوشته شدند. به عبارت دیگر این موارد شامل یادداشت
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برای مصاحبه، میزان تمایل و عالقه افراد برای مصاحبه، میزان صداقت  برای انجام مصاحبه، تعیین وقت و مکان    کنندگانمشارکتبرخورد  

 ها در حین مصاحبه و در مورد برداشت و استنباط پژوهشگر از متن مصاحبه بود. در پاسخگویی، زبان بدنی آن

خطی استفاده گردید. نگارش در پاسخگویی به سؤاالت نیز از روش ساختاری استفاده شد، در این راستا از تحلیل خط به خط و یا چند  

این مرحله شامل دسته آغاز شد.  اول  از همان مرحله  بالقوه و مرتب کردن خالصه   هایمؤلفه ی مختلف در قالب  کدهابندی  تحلیلی 

ی خود را شروع و با درنظرگرفتن اینکه  کدها(. در واقع محقق تحلیل 17بود )مشخص شده  های مؤلفه ی شده در قالب  کدگذار های داده

را ایجاد    هامؤلفهی از  امجموعه سپس محقق    . شدنددهند پیش رفت و برخی حذف  میاصلی را تشکیل    هایمؤلفهی اولیه،  کدهاچگونه  

ها را مورد ارزیابی قرار داد که این مرحله شامل دو مرحله بازبینی و تصفیه مؤلفه بود. مرحله اول شامل بازبینی در سطح کرده و آن

توان می(. در مجموع  18)  شددر نظر گرفته    هادادهدر رابطه با مجموعه    هامؤلفه کدگذاری شده بود و در مرحله دوم اعتبار    هایخالصه 

انجام شده در ابتدا به صورت خط به خط یا چند خطی؛ که پژوهشگر قادر بود مفهومی از آن برداشت کند،    هایمصاحبهفت که تمامی گ

ی به دست آمده که دارای مفهوم و موضوع مشترکی بودند در یک مؤلفه جای گرفتند و به عبارتی  کدهاکدگذاری شد و در مرحله بعد  

به دست    هایمؤلفهکنندگان بر آن تأکید داشتند، قرار گرفت. در مرحله بعد  خصیصه بارز که مشارکت  ی اولیه حول یک محور وکدها

در مرحله بعدی مولفه های عنوان مقوله مطرح هستند، قرار داده شد.  تر بودند و بهیانتزاع آمده در طبقاتی که نسبت به دو طبقه قبلی  

 عنوان مقوله مطرح هستند، قرار داده شد.  تر بودند و بهیانتزاع بلی به دست آمده در طبقاتی که نسبت به دو طبقه ق

 یافته های پژوهش: 

 اطالعات دموگرافیک نمونه شرکت کننده در پژوهش نشان داده شده است.   1در جدول 

 شناختی خبرگانهای جمعیتویژگی 1جدول

 درصد فراوانی شناختیهای جمعیتویژگی

 % 30 3 مرد جنسیت 

 % 70 7 زن 

 % 50 5 سال 35کمتر از  سن

 % 30 3 سال 45تا  35

 % 20 2 سال و بیشتر  45

 % 90 9 کاردانی و کارشناسی  تحصیالت 

 % 10 1 تحصیالت تکمیلی

 % 100 10 کل
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 امین زاده 7
خانواده و بهداشت

 :  های مهم شرکت کنندگانها و یافته خواندن دقیق کلیه توصیف 

 شتر یب  میتفه  زیکنندگان و نتبا مشارک  سیهم احسا  تدر مرحله اول جه  صورت گرفت.ها  مصاحبه  امجان ی، به موازات  زیکالهفت مرحله  

 ارائه شده است:  MAXQDAافزار  در اشکال زیر، نحوه کدگذاری در نرم  شد.   هبار خواند  ن یو چند  یسیرونو  سازی، پیاده  ها مصاحبه،  نومت

 

 MAXQDAافزار نحوه کدگذاری مصاحبه یک در نرم 1شکل 
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 MAXQDAافزار در نرم کی مصاحبه  ینحوه کدگذار 2شکل 

 مصاحبه دوم  دهی استخراج عبارات مهم و جمالت مرتبط با پد 2جدول

Color Code Segment Area Coverage 

% 

از  ● خیلی  مثل  خرید  به  داشتن  عالقه 

 ( Pos. 5ها )مصاحبه دوم, خانم

از  خیلی  مثل  منم  خانم،  بگم،  کننده: چی  مشارکت 

 ها خرید رو دوست دارمخانم

69 98/0 

 24/0 17 ده حس خوبی بهم می دادن حس خوب به فرد ●

رفع   ● و  قوا  تجدید  جدید،  نیروی 

 ( Pos. 5خستگی )مصاحبه دوم, 

به قول معروف انگار ی نیروی جدید، ی تجدید قوا، ی  

 رفع خستگی،

58 82/0 

)مصاحبه   ● ناگهانی  کردن  خرید  ذوق 

 ( Pos. 5دوم, 

 44/0 31 من ذوق خرید کردن ناگهانیو دارم،

جال بودن حوادث غیرمترقبه )مصاحبه   ●

 ( Pos. 5دوم, 

 50/0 35 حوادث غیرمترقبه همیشه به نظرم جالبن
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 امین زاده 9
خانواده و بهداشت

 38/0 27 رم برای خریدشون ، با همه می همراهی با همه افراد جهت انجام خرید ●

)مصاحبه   ● خرید  لذت  و  شادی  حس 

 ( Pos. 5دوم, 

 44/0 31 ده برم، حس شادی بهم می، لذت می

برم، هر چی بخواد بخره، منم واسه خودم ی چیزی   خرید متقابل برای خود  ●

 خرم) خنده(، می

58 82/0 

 .Posحس زنده بودن )مصاحبه دوم,  ●

5) 

 52/0 37 خرم حس زنده بودن دارم،وقتی ی چیزی می

از  ● خروج  و  زندگی  داشتن  جریان 

 (Pos. 5روزمرگی )مصاحبه دوم, 

یام  جریان داشتن زندگی، ی جورایی از روزمرگی می

 بیرون 

51 72/0 

جذب  انرژی از خرید ناگهانی )مصاحبه   ●

 ( Pos. 5دوم, 

 26/0 18 ده، ، انرژی بهم می

خرید  ● بابت  اطرافیان  انداختن  تیکه 

 ناگهانی فرد 

کنی؟!  گن چرا اینقدر ناگهانی خرید میها میخیلی، 

ندازن بهم ولی من اینطوری هستم، شایدم  تیکه می

 گن. اونا درست می

110 56/1 

کردن  ● خرید  برای  بهوبنه  دنبال 

 ( Pos. 7)مصاحبه دوم, 

دونید من چون اهل خرید کردنم،  مشارکت کننده: می

 گردم، دنبال ی بهانه می

68 96/0 

بهانه  ● به  بد،  و  خوب  حال  مهمونی، 

 ( Pos. 7دوست و خود )مصاحبه دوم,  

، ی روز مهمونی، ی روز حال خوب و بد، ی روز  به  

می حدی  تا  خودمم  دوست،  دست  بهانه  انگار  دونم 

 خودم نیست،

99 40/1 

می خرید به مانند یک اعتیاد  ● راه  دارم  مییاد،  پیش  برام  اینقدر  توی گاهی  رم 

گه: برو  شه انگار یکی بهم مینمی دونم چی میفکرم،  

 ی چیزی بخر، مثل ی اعتیاده شاید، 

127 80/1 

خرید از سایت و پیج   )مصاحبه دوم,   ●

Pos. 7) 

های جدید که سخته برام،  خونه هم بشینم از این مدل

 کنم!! سایت و پیج خرید می

72 02/1 

پابه   ● و  با خرید کردن  احساس جوونی 

 Posپای جوونا رفتن )مصاحبه دوم, 

با خرید کردن و پابه پای جوونا رفتن، احساس جوونی  

 ده، می

54 77/0 
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 48/0 34 ترسم از احساس پیری خوشم نمی یاد می عدم عالقه به احساس پیری ●

عدم خرید در لحظه و غصه دار شدن  ●

 )حس پیری داشتن(

اگه   چی  ،  هر  حاال  باشم  نداشته  لحظه  در  خرید 

کنم پیر شدم و دلم نمی خواد) خواد باشه، فکر میمی

 نگاه پایین و صورت غصه دار(. 

118 67/1 

شه و کم  مشارکت کننده: اولش اینه که پوالم تموم می تمام شدن پولها و کم آوردن تا سر ماه ●

 بگذرونم، یارم و نمی دونم چطوری ماه رو می

89 26/1 

پسندیده نبودن قرض گرفتن )مصاحبه   ●

 ( Pos. 9دوم, 

 28/0 20 قرض گرفتن برام زشته،

دوم,   ● )مصاحبه  بازنشستگی  حقوق 

Pos. 9) 

 30/0 21 منمو ی حقوق بازنشستگی

گرفتن  ● وام  همکارو  از  گرفتن  قرض 

 جهت گذراندن امورات 

از   اما  بودما  همینطور  هم  بودم  که  و  جوون  همکار 

 گذروندم، گرفتم یا حتی وام، میدوست پول می

86 22/1 

دیوونه شدن در صورت پول نداشتن و   ●

 چیزی را خواستن 

می اگه  نداشتم،  خانم  پول  و  بخرم  چیزی  خواستم 

 شدم دیوونه می

56 79/0 

 .Posخرید اعتباری  )مصاحبه دوم,   ●

9) 

 30/0 21 کردم، خرید اعتباری می

می قسطی خرید  ● ایجاد  مشکل  همینه،  االنم  میبگذریم  رم  شه، 

 کنم قسطی خرید می

60 85/0 

غرغر  ● دلیل  به  خرید  نمودن  مخفی 

 اطرافیان 

کنم، حوصله ی غرغر ، بعضی وقتا خریدامو مخفی می

 دیگرانو ندارم، 

60 85/0 

برنامگی از  فکری و بیمتهم شدن به بی ●

 سمت اطرافیان 

می بی  همش  تو  خوب گن:  ای،  برنامه  بی  فکری، 

 دوست دارم، به اونا چه

62 88/0 

دوم,    ● )مصاحبه  پرداخت  در  مشکل 

Pos. 9) 

ولی ی وقتایی مشکل در پرداخت پیش اومده و اونا رو  

هم وارد این موضوع کردما، من این طوری بهم خوش 

 گذره، همش که نمی شه جدی و با برنامه بود. می

136 93/1 

خوشگذراندن در زندگی و عدم جدی   ●

 و با برنامه بودن همیشگی 

گذره، همش که نمی شه من این طوری بهم خوش می

 جدی و با برنامه بود. 

63 89/0 
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 امین زاده 11
خانواده و بهداشت

 .Posها و شوهر )مصاحبه دوم,  بچه  ●

11) 

 55/0 39 ها و شوهرمه؟مشارکت کننده: منظورتون بچه 

خسیس بودن پدر فرد )مصاحبه دوم,   ●

Pos. 13) 

خسیس   هم  بد  بود،  خسیس  پدرم  کننده:  مشارکت 

 بود، جونش بود و پول، 

60 85/0 

عدم پول دادن پدر بابت خرید خوراکی   ●

 به فرزندان

کنین برای خرید ی پفک یا بستنی روزها زجه  باور می

میمی بده؟  پول  تا  فقط  زدیم  مغازه،  دم  رفتیم 

بگیم می نداشتیم  جرات  حتی  کنیم،  نیگاه  تونستیم 

 خوایم پفک می

148 10/2 

عدم خرید  دفتر و مداد )مصاحبه دوم,   ●

Pos. 13) 

هم   مداد  و  دفتر  برای  بود،  خوراکی  که  این  حاال 

 گفت: پول نیست!!می

62 88/0 

دخترها   ● مخصوصا  کشیدن  عذاب 

 ( Pos. 13)مصاحبه دوم, 

گفتیم،  چقدر عذاب کشیدیم، بیشتر ما دخترا نباید می

میمی نداشت،  فایده  هم  رو  گفتیم  پر  دختر  گفت: 

 شه!! شه، بعدا توی زندگی با شوهرش، ناسازگار میمی

141 00/2 

پدر خیلی   راحت بودن پسرها ● و  بودن  راحت  پسرا،  دوسشون داشت، اما 

نمی دونم اونا بعدها قرار نبود مرد ی زندگی بشن و  

 سازگاری فقط برای ما بود؟ 

116 64/1 

برادرها    ● بودن  حسابگر  و  خسیس 

 ( Pos. 13)مصاحبه دوم, 

نمی خوام   پدرم خسیس و حسابگرن  مثل  برادرهام، 

 بگم گدا) خنده(، 

58 82/0 

 57/0 40 کنیم، دخترا الرجیم و همش داریم خرج میما  الزج بودن دخترها و خرج کردن راحت  ●

راحت گرفتن به دختر برای خرج کردن  ●

 و فدر دانستن شوهر

گم همش  گیرم و بهش میمن برای دخترم راحت می

 خرج کن تا مردت قدرتو بدونه، 

70 99/0 

می سخت گرفتن به پسر ● سخت  پسرم  چی  به  هر  داره  معنی  چه  گیرم، 

 مردا باشه؟راحتیه واسه 

62 88/0 

داشتن دوستان الرج و دست و دل باز    ●

 ( Pos. 13)مصاحبه دوم, 

اینقدر   ، باز  دل  دستو  و  خودمن، الرج  مثل  وستامم 

ریم بیرون، گردشو تفریح همش خرید  خوبه وقتی می

 کنیم، می

99 40/1 
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بوده،   انواع خرید و به مقدار زیاد با دوستان ● تئاتر  هدفمون  خرید  میمثال  عالمه  یک  ریم 

کنیم چه لباس و چه کیفو کفشو حتی طال، زندگی  می

 همینه.

97 37/1 

محدودیت و سخت گیری در خانواده  ●

 ر قبلی یعنی پدر و ماد

توی   گیری  سخت  و  محدودیت  کننده:  مشارکت 

خانواده ی قبلی یعنی پدر و مادرم ) پژوهشگردر باره  

 ی مادر چیزی نگفتید(، 

106 50/1 

بدبخت و بیچاره بودن مادر  )مصاحبه    ●

 ( Pos. 15دوم, 

یاد گرفته بود هر بالیی   بیچاره بود،  مادرم بدبخت و 

سرش بیاد، ساکت باشه، مثل ی ماشین، از صبح کار  

 کرد تا شب، بی اعتراض اصال انگار نبودمی

133 89/1 

گن پول  ون میبرادرام که اصال خرید کردن ندارن چ عدم انجام خرید توسط برادران  ●

 خیلی مهمه و حیفه خرج کرد،

71 01/1 

و   ● کردن  خرج  به  دختران  اعتقاد 

 خوشگذرانی

اما دخترا، همه مون معتقدیم باید خوش گذروند، خرج  

 کرد

51 72/0 

عدم گوش دادن به حف همسران خود  ●

 در خصوص خرج کردن 

 37/0 26 و به حرف مردامون گوش ندیم، 

 43/0 30 وظیفه ی اوناست خرج زندگیو بدن، عهده مرد بودنخرج و مخارج بر  ●

زندگی براساس دلخواهی زن در مورد  ●

 خرج کرد

می خرج  خونه  واسه  بخواد  دلمون  دلمون  ما  کنیم، 

 نخواد هم خرج نمی کنیم، 

66 94/0 

به   ● آقایان  اعتراض  در  جرات  عدم 

 کرد باالی خانمها خرج 

حجله   دم  رو  گربه  اول  روز  ،  از  خنده(  کشتیم) 

 شوهرامون جرات ندارن حرفی بزنن،

72 02/1 

صرف درآمد آقایان در خانه و خوشحال  ●

 نمودن اعضا

زندگیو  و  مییارن  رو  درآمدشون  و  کارشون 

چرخونن، در عوض ما خوشحالیم و این خوشحالی می

یاریم، پس حق داریم  رو برای اعضای خانواده مون می

 خرج کنیم.

138 96/1 

درخصوص  ● خود  به  خانم  دادن  حق 

 خرج کرد

کنم به عنوان یک پژوهشگر: فکر و احساس؟؟ فکر می

 زن حق دارم، و باید خرج کنم، هر جور که بخوام، 

90 28/1 

جلوگیری از افکار منفی و دلداری دادن  ●

 به خود

ممکنه ی کم فکر کنم اشتباه کنما، ولی زود جلوی  

 دم، خودم دلداری میگیرمو به فکرای بد رو می

87 23/1 
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 امین زاده 13
خانواده و بهداشت

خرج کردن و کسب احساس شادی و  ●

 (Pos. 17سرزندگی )مصاحبه دوم, 

احساس شادی و سرزندگی و این که لیاقتمه و خوب 

 خرج باید کنم، 

57 81/0 

بپاش کارمه،   بریز و بپاش زیاد و لذت بردن از زندگی  ● بریز و  رفتار هم که) کمی مکث کرد(، 

ن دارمه،  نگه  میخدا  راه  بگم؟  جدی  مثل  ه  رم 

کنم. به کسی اجازه  ها، سرم باالست و کیف میپرنسس

 زنن.نمی دم توی ذوقم بزنه گرچه می

168 38/2 

 65/0 46 زنن.به کسی اجازه نمی دم توی ذوقم بزنه گرچه می توو ذوق زدن برخی افراد ●

 65/0 46 زنن.ذوقم بزنه گرچه میبه کسی اجازه نمی دم توی  عدم اجازه به افراد جهت دخالت ●

گن نکن، اشتباه  مشارکت کننده: برادرام که همش می غرغر کردن برادرهای فرد ●

 خوای ثابت کنی، نق نق و غرغز کنی، چیو میمی

89 26/1 

 41/0 29 کنناما خواهرام همش تشویقم می تشویق شدن فرد توسط خواهرها ●

و   ● شوهر  شدن  عدم  نگران  و  فرزندان 

 شکایت و گله

ها و شوهرم گفتم که خودشونم مثل من هستن، بچه

می اما  گن  نمی  میهیچی  نگران  که  و  دونم  شن 

 خوششون نمی یاد، مهم نیست ولی. 

114 62/1 

زندگی در جای خوب تهران و موقعیت  ●

 جغرافیایی خوب

زندگی   تهران  در  خوبی  جای  ما  کننده:  مشارکت 

از  می خرج  کنیم،  و  پول  و  جغرافیایی  موقعیت  نظر 

 کردن مهم نیست

99 40/1 

راحت  ● گذران  و  همسر  خوب  درآمد 

 زندگی 

 61/0 43 کنیم، شوهرم درآمدش خوبه و به راحتی زندگی می

حقوق بازنشستگی و تحت فشار بودن  ●

 ( Pos. 21فرد )مصاحبه دوم, 

من چون فقط حقوق بازنشستگی دارم کمی در فشارم  

شوهرم از روز اول به حقوقم کاری نداشت اصال  ولی  

 گیرم،نمی دونست چقدر حقوق می

118 67/1 

تشویق همسر جهت کار کردن و خرج  ●

 کردن خانم 

ولی شوهرم از روز اول به حقوقم کاری نداشت اصال  

گیرم، حتی بهم پول هم  نمی دونست چقدر حقوق می

ید  کنی، خوبه، شاگفت همین که کار میداد، میمی

 خواست من صدام در نیاد، می

161 28/2 
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ای شدن خانم به دلیل تحت فشار عقده ●

 بودن در کودکی 

گفتم بهتون عقده شده برام چون توی بچگی خیلی  

 تحت فشار بودیم 

57 0.81 

عاقبت  ● و  آخر  به  کردن  فکر  عدم 

 خریدها 

دلم نمی خواد برای خریدهام هر لحظه هر چی بخوام  

 شه.عاقبتش فکر کنم، اعصابم خورد میبه آخر و 

89 1.26 

و   ● بیلیبورد  تبلیغات  به  نمودن  دقت 

 تلویزیون و فضای مجازی

کنم، چه مشارکت کننده: من همه ی تبلیغاتو دقت می

 ها، چه در تلویزیون و چه فضای مجازیبیلبورد 

89 1.26 

و مجله )مصاحبه   ● رادیو  به  عدم عالقه 

 ( Pos. 23دوم, 

 0.61 43 برن، یو و مجله نیستم، حوصله مو سر میاهل راد

اعالم می دار های تخفیفشتاب در خرید مکان ● تخفیف  و وقتی ی جایی  منو خواهرام  شه، 

 کنیم که نگو دویم، اینقدر خرید میدوستام می

87 1.23 

خرم که  میکنه حتما  وقتی ی بازیگر چیزو تبلیغ می عالقه به بازیگر و خرید تبلیغات وی ●

 ببینم چی هست، چون بازیگرو دوست دارم،

83 1.18 

دادن  ● جهت  خوب  پیجهای  از  خرید 

 انگیزه به آنها 

ها نه غمگین  یا پیجی وقتی موزیک خوشکل داره، آروم

کنه، خرید  و ی جوون تروتمیزو خوشکل داره تبلیغ می

 کنم می

102 1.45 

خانم ● و  جوانان  از  نمودن  های  حمایت 

 فروشنده 

گم جوون هستن، کمکه براشون، ما باید راهو برای می

پیشرفت جوونا باز کنیم. خودمم بچه دارم، حتما بقیه 

گن از هر دست بده  کنن، میهام کمک میهم به بچه

گیری، اعتقاد دارم. مخصوصا دخترها  از دست دیگه می

خوان سری توی سرا در بیارن، گناه دارن، اگه که می

ا همدیگه رو حمایت نکنیم، کی به دادمون ه ما خانم

 رسه.می

293 4.15 

مشارکت کننده: من هم کاالهای داخلی و هم خارجیو  حمایت از کاالهای خارجی و داخلی ●

 کنم، حمایت می

59 0.84 

پیدا نمودن کاالهای داخلی در فضای  ●

 اینستاگرام 

منطقه  توی  میگرچه  زندگی  که  بیشتر ای  کنیم، 

پیدا   رو  داخلی  اینستاگرام،  فضای  توی  اما  خارجیه 

 خرم، کنم و میمی

104 1.47 

خرید از آف خارجیها به دلیل جنسهای  ●

 خوب و مناسب

رم،  بخوام بگم بیرون اگه برم که بیشتر با دوستام می

خریم، چون خدایی  خارجی ، مخصوصا توی آف، می

 جنساشون خوبه دیگه، بهتر از داخلیاست، ا

130 1.84 
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 امین زاده 15
خانواده و بهداشت

پیش می عدم اهمتی داشتن قیمت برای فرد ● کمتر  که  بیرون  نرم  اینستاگرام،  اگه  از  یاد 

گم آف، فکر نکنین  قیمتش برام مهم نیست، حاال می

رما، نه من واقعا اغراق نمی  ها میفقط برای اون زمان

 کنم، 

149 2.11 

خرید در هفته سه چهار بار )مصاحبه   ●

 ( Pos. 25دوم, 

نه،   اگه  خرید کنم،  باید  بار  در هفته حتی سه چهار 

شه، مخصوصا که عالقه به عطر و ادوکلن  حالم بد می

 و طال هم دارم، بگو به چی عالقه نداری) خنده(. 

138 1.96 

 مصاحبه سوم  دهیاستخراج عبارات مهم و جمالت مرتبط با پد

 مصاحبه سوم  دهی ستخراج عبارات مهم و جمالت مرتبط با پدا 3جدول

Color Code Segment Area Coverage 

% 

خرید   خرید آنی زیاد و غیرضروری  ● آنی  زیاد  خیلی  خنده،من  با  کننده:  مشارکت 

 کنم، اکثرشونم غیرضروری هستنمی

74 19/1 

 29/0 18 ده، حس خوبی بهم می حس خوب خرید آنی به فرد  ●

می جایزه دادن به خود ● چیزی  ی  میوقتی  احساس  خودم  خرم  به  کنم 

 جایزه دادم، 

51 82/0 

گم  شم، نمی دونم چرا همش میبعدشم پشیمون می پشیمانی بعد از خرید  ●

 این چی بود االن خریدی، بزرگ شو 

73 18/1 

می خرید الکی کتاب و فقط خواندن رمان ● بدم  دلداری  خودم  به  ی  رم  برای  کتابفروشی، 

خرم، ولی واقعا  خرم مثال من کتاب هم میچیزی می 

 خرم، خونم، بقیه رو نه، الکی میکتاب رمان رو می

135 17/2 

می خرید کتاب برای دلداری دادن به خود ● بدم  دلداری  خودم  به  ی  برای  کتابفروشی،  رم 

خرم، ولی واقعا  خرم مثال من کتاب هم میچیزی می 

 خونم، بقیه رو نه،میکتاب رمان رو  

122 96/1 

سرزنش   ● از  رهایی  برای  کتاب  خرید 

 خانواده

یاد کسی کتاب بهم کادو بده، ولی من  خودم بدم می

دم، خونه دارم و کادو میخرمو نگه میاونایی که می

ببینن کتاب هم خریدم دیگه   کتابخونن،  ما همه  ی 

226 64/3 
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دم رسونه، آخه خوبهم کاری ندارن، این زرنگی منو می

 کنم به اونا ارتباطی نداره،دارم کار می

نداشتن خانه یا ماشین شخصی و بودن  ●

 در خانه پدر و مادر 

ولی اینم بگما اگه کنترل داشتم تا حاال ی کار به درد  

مهمی   چیز  ماشینی  ایی،  خونه  بودم، ی  کرده  بخور 

 داشتم، خونه مامان و بابام هستم، 

126 03/2 

برای  فراهم   ● رفاهی  امکانات  نمودن 

 فرزند

هزینه میاونا  برام  هامو  بابام  مامانو  رو  ماشین  دن، 

خریدن، نمی گم خیلی وضعیت مالی خوبی دارن اما  

می خودشون  ی  راحتیو وظیفه  امکانات  برام  دونن، 

 فراهم کنن. 

148 38/2 

در   ● خود  دانستن  محق  و  تحصیلکرده 

 خرید

که   این  یکی  کننده:  فوق  مشارکت  و  خوندم  درس 

می هرچی  خودم،  ی  اندازه  به  باید  خوام لیسانسم، 

 بخرم،

91 46/1 

بعدشم من آبرو دارم، جلوی همکارام نمی شه مثال با   آبرو داشتن و انجام خریدهای متنوع  ●

می زشته، چی  برم،  تکراری  و کفش  گن،  مانتو،کیف 

 کنن، ندار هستم، فکر می

114 84/1 

در مقابل همکاران شیک زندگی کردن  ●

 و دیگران

وست ندارم توی تصوراتشون منو کم ببینن، و موضوع 

خانم میبعدی  زندگی  شیک  امروزی  پس  های  کنن 

 مهمترین مسئله، خرید کردنه.

113 82/1 

انداز نصیحت پدر و مادر درخصوص پس ●

 کردن

مشارکت کننده: نکته مهم اینه که مامان و بابام تذکر  

گن پولتو به هدر  کنن، همش مینصیحت میدن،  می

 دی، آینده داری، می

112 80/1 

بتونیم خرج کنیم، آخه  همیشه در حال خرج کردن بودن  ● برات  نیستیم که  ما همیشه 

من پر خرجم، نیست که همش در حال خرید کردنم  

گیرم تا  اینم بگم حتی خرید ی بلیط سفر خارجی می

خرید کنیم، حاال که با  با دوستام بریم خارج از کشور  

 این وضعیت کرونا که نمی تونیم، متاسفانه. 

222 57/3 

سوم,  ● )مصاحبه  انداز  پس  نداشتن 

Pos. 9) 

 24/0 15 پس انداز ندارم، 

کنم،   عم فکر به اینده و نگران نمودن خود ● نگران  خودمو  و  کنم  فکر  خوام  نمی  رو  آینده 

 گن: در حال زندگی کن.دیدین که می

77 24/1 
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 امین زاده 17
خانواده و بهداشت

و   ● همکاران  حرف  و  نگاه  بودن  مهم 

 (Pos. 9دوستان )مصاحبه سوم, 

کنم، نگاه و حرف  منم دارم همین طوری زندگی می

 همکارام و دوستام خیلی مهمه، 

71 14/1 

همسر   ● برای  پولداری  و  زیبایی  مالک 

 آینده

و   دارم،  هم دوست  رو  زیبایی  زیبا هستم،  من چون 

نمی تونه باهام زندگی    ازدواجم نکردم، چون هر کسی 

 کنه، باید خیلی پولدار باشه و زیبا هم. 

128 06/2 

خرجکرد  ● روی  والدین  مدیریت 

 (Pos. 11)مصاحبه سوم, 

مشارکت کننده: مامانو بابام که خیلی مدیریت دارن 

 روی خرج کردنشون، 

63 01/1 

دوتایی بدون کمک، زندگیشونو ، به همین دلیل هم   سختی کشیدن برای رفاه حال فرزندان ●

گن سختی کشیدن، به خاطر این نمی  ساختن، و می

خوان من سختی بکشم و همیشه سعی کردن راحت 

 باشمو خرید کنم 

142 29/2 

فقدان محدودیت مالی  )مصاحبه سوم,  ●

Pos. 11) 

تذکر می بهم  گرچه  مالی  ،  واقعا محدودیت  ولی  دن 

 زندگی منهندارم و درآمدم هزینه چند روز در 

86 38/1 

لحظه   تامین مخارج بر عهده مادر و پدر   ● در  همش  هستن،  دل  اهل  همه  دوستام  اما 

می میزندگی  بخوایم  چی  هر  و  همه  کنیم  و  خریم. 

تامین   هست  خانواده  ی  وظیفه  دارن:  اعتقاد  شون 

کنن، ما که نخواستیم به دنیا بیاییم، اونا خواستن پس  

 کنن.خودشون برامون خرج 

200 22/3 

زندگی کردن در لحظه و خریدن همه  ●

 چیز 

لحظه   در  همش  هستن،  دل  اهل  همه  دوستام  اما 

می میزندگی  بخوایم  چی  هر  و  همه  کنیم  و  خریم. 

تامین   هست  خانواده  ی  وظیفه  دارن:  اعتقاد  شون 

کنن، ما که نخواستیم به دنیا بیاییم، اونا خواستن پس  

 خودشون برامون خرج کنن.

200 22/3 

چشم هم چشمی به نفع فرد  )مصاحبه   ●

 (Pos. 13سوم, 

مشارکت کننده: توی خانواده ی ما چشم هم چشمی  

 هست که به نفع منه، 

61 98/0 

و   وجود رقابت میان جوانان فامیل  ● بیارن  کم  فامیالشون  از  خوان  نمی  بابا  و  مامان 

خوان بگن و افتخار کنن که دخترشونو همه جوره  می

177 85/2 
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کنن، بین من و دخترخاله و پسرخاله و  ساپورت می

 دخترعمو و پسرعمو هم، رقابت و پز دادنی هس 

خردیهای کالن و گران به دلیل رقابت   ●

 میان فامیل

بیشتر خواد  هر کی می باباش  و  مامان  ثابت کنه که 

پس   هست،  بهمون  اونا  حواس  بگن  و  دارن  هواشو 

بیرون که بریم حاال هر جا گرونترین غذا، لباس، یا هر  

تونم  گیریم، و این یعنی منم میچی پیش بیاد رو می

 و دارم.

193 11/3 

ایناست،  مشارکت کننده: اگه منظورتون عذاب وجدانو   نداشتن عذاب وجدان  ●

 ندارم،

53 85/0 

 23/0 14 فکر خاصی ندارم نداشتن فکر خاص  ●

 72/0 45 فقط در این لحظه بهترین لحظاتو بتونم تجربه کنم  تجربه کردن بهترین لحظات  ●

احساس غرور و دارایی )مصاحبه سوم,  ●

Pos. 15) 

کنه، رفتارمم،  احساس غرور و دارایی که خوشحالم می

 کسیو در حد خودم نمی بینم. غرور آمیزه، 

85 37/1 

 74/0 46 رفتارمم، غرور آمیزه، کسیو در حد خودم نمی بینم.  غرور آمیز بودن رفتار ●

تشویق و سرزنش خانواده پس از خرید  ●

 آنی

موقعیت در  کننده:  داره،  مشارکت  فرق  مختلف  های 

لحظه که می باهام  خرم میهمون  اگه   ، مبارکه  گن: 

گن، بعدش  رسم خونه اول مبارکه رو میمیهستن، یا  

ها، ولی به فکر آینده ت هم  گن: قشنگهکه گذشت، می

 باش، 

189 04/3 

می ترس از ناراحتی فرزند ● ناراحت  کمی  می،  کنن شن،  ناراحت  منو  ترسن 

نکنه خطایی کنمو به خاطر پول و خرید با کسی که  

 ثروتمنده برم توی رابطه،

111 79/1 

دوستان  ● و  فامیل  جمع  در  تشویق 

 توسط خانواده

، اما اگه درجمع دوستام یا فامیل باشیم، فقط به به و  

سلیقه امکان  عالیه، چه  کردم،  خریدی  دارمو چه  ای 

 ای بهم بگن. نداره چیز دیگه

123 98/1 

زندگی در غرب تهران و افراد باکالس و   ●

 تحصیلکرده 

ح متوسط اما  کنیم، سطما در غرب تهران زندگی می

می تالش  که  ایجاد  تحصیلکرده  که  حدی  در  کنن 

 های غرب تهران، با کالسیم، کردن بمونن، ما بچه

130 09/2 
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 امین زاده 19
خانواده و بهداشت

خانواده   ● فهم  و  درک  بودن  باال 

 (Pos. 19)مصاحبه سوم, 

هامونم  همه معتقدیم چون تحصیالت داریم و خانواده

مناطق معموال تحصیلکرده هستن، بسیار بهتر از سایر  

تهرانیم از هر نظر، درک و فهمو خانواده و هر چی که  

 بگین

148 38/2 

هامون پر جمعیت نیست، تک ، معموال خیلی خانواده نداشتن خانواده پرجمعیت و رفاه بیشتر  ●

و   کشیدن  زحمت  باباهامون  مامانو  چون  و  ایم  بچه 

 خوان ما راحت باشیم و خیلی خوبه.سختی، می

130 09/2 

خوام بگم  مشارکت کننده: نمی دونم این حرف که می خرید با دیدن تبلیغات مختلف ●

جزء تبلیغات مورد نظر شما هست یا نه؟ منو دوستام  

تعریف   برای هم  و  ببینیم  چیزیو  کدوم ی  هر  وقتی 

خریم یا از اون سرویس ریم و میکنیم، همه مون می

می استفاده  خدمات  توی  و  یکی  ممکنه  حاال  کنیم، 

باشه، ی  ا باشه، توی موزیک ویدئو دیده  ینستا دیده 

بده   بهمون  خوبی  احساس  باشه  سریال  توی  چیزی 

 کنیم، ازش استفاده می

336 41/5 

تبلیغات   ● و  تلویزیون  به  توجه  عدم 

 (Pos. 21بیلبوردی)مصاحبه سوم, 

نسل ما این طوریه از تلویزیون و تبلیغات بیلبوردی، 

مخصوصا وقتی اینقدر تابلو  ما که استفاده نمی کنیم  

 کنن، مسخره ست واقعا، دارن تبلیغ می

131 11/2 

ارائه    شناخت ● افراد باهوش این نسل و 

 تبلیغ  در سریال و ... 

فکر کنم افراد باهوش نسل ما رو شناختن، مثال ی مد  

لباس، انگشترو گردن بند و اینا، کیفو کفش، ماشین  

توی   رو  خونه  دکور  حتی  استفاده یا  ازش  سریال 

ها رو، اینا برای ما جذابه،  کنن، حتی نوع حرف زدنمی

ما دوست داریم چیزایی که خوشکلو جذابن ببینیم و  

 ای بهمون بشه دوست نداریم بی توجه 

266 28/4 

های مناسب با  خرید گروهی از فروشگاه ●

 فروشنده خوب

مثال اگه توی فروشگاه بریم، قیافه فروشنده عصبانی  

برامون بزاره، بی حوصله ب اشه، بد حرف بزنه، کالس 

ما   چون  خریم،  نمی  هیچی   ، بدبو  ببخشید  یا  باشه 

 کنیم گفتم ما. گروهی خرید می

166 67/2 
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به  ● شریفه  آدمی  تن  به  عکس  اعتقاد 

 ( Pos. 23جان آدمیت )مصاحبه سوم,  

درسته می کننده:  به مشارکت  شریفه  آدمی  تن  گن 

 اینا، ولی من برعکس اعتقاد دارمجان آدمیت و 

85 37/1 

آدم، ظاهرش خیلی اثرداره، و به جرات بگم بهتون، هر  اهمیت ظاهر برای ادمها  ●

خوا بدونه قیمت لباس و ظاهرتون کنه، میکی نگاه می

 چنده، 

103 66/1 

برند ● و  ماشین  از  خارجی استفاده  های 

 (Pos. 23معروف  )مصاحبه سوم, 

های خارجی معروف  من و خانواده م و دوستام از برند

می و  استفاده  خارجیه  هم  ماشینهامون  حتی  کنیم، 

 خاصه،

97 56/1 

دونین به نظرم این طوری کسی به آدم پیشنهاد  می ازدواج با کسی که در حد فرد باشه ●

می ازدواج  و  برای  دوستی  من  آدمه،  حد  در  که  ده 

خودم احترام قائلم و حاضرم ازدواج نکنم اگه کسی در  

 حدم نبود. 

147 37/2 

 

 خاص یها مشترک دردسته یسازمیمفاه

 مفاهیم اولیه  مضامین فرعی 

 بروز رفتار سریع  فوریت در رفتار 

 عدم تامل در رفتار 

 عالقه داشتن به کاالی جدید  های جدید استقبال از تجربه

 داشتن عالقه به کسب تجارب نوین در خرید

 ایجاد شادی در وجود خود با انجام خرید خوشحال نمودن خود

 داشتن حس خوب بعد از خرید

 های فروشگاهی عالقه داشتن به تخفیف گرایی تخفیف

 خرید محصوالت براساس قیمت و میزان تخفیف آنها

 داشتن هیجان در خرید هیجان طلبی

 تعامل و ارتباط با دیگران در خرید

 های نوآورانه عالقه داشتن به طرح های جدیدجستجوی ایده
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 امین زاده 21
خانواده و بهداشت

 مدگرایی  

 گیری با دیگران داشتن شور و هیجان در ارتباط یی گرابرون

 اجتماعی بودن

 بودن افراد ریگبودن و گوشه یمنزو ییگرادرون  

 گرفتن با سایرینعدم عالقه به ارتباط 

 سالیق و عالیق متفاوت افراد یشخص  تیهو

 سبک زندگی و موقعیت جغرافیایی افراد

 گاه شدن و مورد اعتماد بودنعالقه داشتن به تکیه یی احساس غرور و دارا

 ارزش دادن به خود

 کردن آن داشتن پول و لذت بردن از خرج

 ها  عالقه داشتن به آدم آنها   تیها و جلب رضاعالقه داشتن به آدم

 افراد تیجلب رضا

 خرید هدیه برای افراد

 و دکوراسیون فروشگاهنور  و رنگ و عطر فروشگاه   نور  گ، رن

 فروشگاه در عطر پخش شدن  

   می موزیک مالپخش  مالیم و مناسب  موزیك

 های تند عدم پخش موزیک

 فروشگاه ایجاد دکور مناسب برای  در فروشگاه  چیدمان وسایل  هنحو

 چیدن وسایل براساس نظم و هماهنگی مناسب 

 رفتاری فروشندهخوش  فروشنده   خوب  یخلق و خو

 لبخند و روی خوش فروشنده

 شیک بودن فروشنده
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 های دوران کودکی )نداشتن پدر یا مادر( عقده داشتن کمبود از دوران کودکی

 داشتن والدین فقیر یا خسیس

 گیری والدین سخت  ( پدر و مادر  )   ی در خانواده قبل  ی ر یو سخت گ  تیمحدود

 خرید به فرزندان  عدم اجازه

 محدود نمودن فرزندان

 عادت داشتن به خرید آنی در همه افراد خانواده  ی آن در خانواده و همه اعضا   یآن دیعادت خر  داشتن

 لذت بردن از زندگی در زمان حال 

 خوشگذرانی با پول و خرید 

 داشتن خانواده سنتی و مخالف با خرجکرد باال بودن خانواده   یو مذهب  یسنت

 سنتی بودن خانواده

 داشتن خاناده تحصیلکرده باال بودن درک و فهم خانواده

 درک فرزندان جهت خریدهای غیرضروری 

 به رخ کشیدن ثروت و دارایی هر خانواده در خانواده   هم چشمی  و  چشم

 دوستان و فامیلقدرت نمایی با پول در 

تغییرات برابر  در  عمل)گشودگی  در  ، خودهدایتگری 

 ( اندیشه و انگیزش

 خودهدایتگری در عمل

 خودهدایتگری در اندیشه و انگیزش

 خوب نشان دادن وجهه خود و داشتن حس امنیت (انطباق  و  وجهه، امنیت، سنت)محافظه کاری 

 رعایت سنت و انطباق داشتن با جامعه

 لذت طلبی  (لذت طلبی، موفقیت و قدرت)شخصی   ءارتقا

 موفقیت  کسب

 نمایی قدرت

 حفظ آبرو در مقابل دیگران خانواده   ی فرد وآبرو برا  تیاهم

 کرد باال و داشتن ظاهری موجهآبروداری با خرج
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 امین زاده 23
خانواده و بهداشت

 افرادجهان گرایی  (جهان گرایی و خیرخواهی)تعالی خودتوجه به  

 افراد خیرخواهی

ش در جامعه   رگذار یو تاث  كیداشتن ظاهر ش ظاهر   کیداشتن 

 در جامعه رگذاریداشتن ظاهر تاث

 سازی فرآیند خریدآسان خرید برای افراد  گیری  تصمیم  فرآیند  تسهیل

 کننده تاثیر بر تسهیل تصمیم خرید مصرف

 طراحی سایت زیبا سایتزیبائی و امکانات مناسب وب

 ایجاد امکانات مناسب برای سایت

 کاهش ریسک خرید برای افراد پرداخت و خرید امنیت  

 حفظ اطالعات فردی و بانکی در سایت

مف  اتیجزئ  یبررس اطالعات  ارائه  و  به   د یمحصوالت 

 کنندگان مصرف

 محصوالت  اتیجزئ  یبررس

 کنندگانبه مصرف دیارائه اطالعات مف

 ارائه محصوالت شناخته شده  ارائه محصوالت شناخته شده و برند 

 محصوالت برند ارائه 

 داخلی و خارجی  محصوالت ارائه  

محتوا یقابل درک و همسو با اهداف فروشگاه  ی ارائه محتوا درک  یارائه  فروشگاه   قابل  اهداف   یبا 

 ی همسو با اهداف فروشگاه ی ارائه محتوا

 کنندگان مصرفهای  توجه نمودن به خواسته  مداری مشتری

 کنندگانایجاد حس اعتماد در مصرف

 تیفیبا ک ارائه محصوالت  ارائه محصوالت و خدمات با کیفیت

 تیفیارائه خدمات با ک

 به کاربران عیسر ییپاسخگوارائه  به کاربران  و موثر  عیسر  ییپاسخگو
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 ارائه پاسخگویی موثر در قبال خدمات ارائه شده

 کنندگانمصرف  هایازینشناسایی   کنندگانمصرف  یازسنجین

 سازی نیازهای آنها برآورده

 ایجاد حس خوب در افراد ایجاد حس خوب و رضایت در افراد 

 ایجاد رضایت در افراد 

 بورد یلیب برروی غاتیتبلارائه  ی مجاز  ی و فضا  ون یزیتلو  بورد، یلیب  غاتیتبل

 ی)اینستاگرام(مجاز یو فضا ونیزیتلو در غاتیتبلارائه 

 توسط بازیگران ارائه تبلیغات  هاتوسط سلبریتی  ارائه تبلیغات

 استفاده از اینفلوئنسرهای فضای مجازی جهت ارائه تبلیغات 

 های مورد عالقه افرادها و طرحاثرگذاری رنگ  تحریك احساسات افراد 

 کننده جهت انجام خرید تحریک حواس مصرف

پاداش خرید در فردایجاد انگیزه   اعطای  با  خرید  انجام  به  افراد  و  ترغیب  مادی  های 

 معنوی به آنها

 های متعدد برگزاری جشنواره 

 درنظر گرفتن ارسال رایگان برای خریداران  )تخفیف(   های تشویقی در خریدفعالیتانجام  

 های خاص ارائه تخفیفات ماهانه و در مناسبت

 داشتن میل ناگهانی به خرید  (خرید  عمل)  فعالیت  به  خودجوش  و   ناگهانی  میل

 حس دورنی و کشیده شدن به سمت خرید حتی غیرضروری

 انداز برای آینده عدم پس آنی  خرید  عواقب  به  توجهی  بی

 عدم استفاده از کاالی خریداری شده 

 لذت بردن از خرید و ایجاد شور درونی ید در خر  ییلذت جو

 ای گرایی لحظهلذت

   دیبعد از خر یمانیپش پول   تیریو عدم مد  دیبعد از خر  ی مانیپش

 پول تیریعدم مد  
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 امین زاده 25
خانواده و بهداشت

 کرد باالی افرادعدم رضایت خانواده از خرج خانواده   یتیو نارضا  ینگران

 نگرانی خانواده از آینده فرد 

 سرزنش توسط خانواده

 عدم فکر کردن به دلیل انجام خرید نبود تفکر پیش از عمل 

 انجام کار مورد نظرعدم تاملی اندک در 

 فردیفقدان تمرکز  (امور در  تمرکز و پایداری)فقدان  نبود استمرار در رفتار

 پایداری در امور نبود 

 

 

 

 های پژوهش مضامین استخراج شده از مصاحبه   MAXQDAافزار خروجی نرم 3شکل

http://journals.iau-astara.ac.ir/
https://dorl.net/dor/20.1001.1.23223065.1401.12.2.1.3


 بر رفتار خرید آنی   مؤثری  ارسانه ، فرهنگی و  شناختیروان بررسی عوامل  

26 

 

 های پژوهش مضامین استخراج شده از مصاحبه   MAXQDAافزار خروجی نرم 4شکل 

 ابعاد، مضامین اصلی و فرعی پژوهش -4دولج

 مضامین فرعی  مضمون اصلی  ابعاد 

 فوریت در رفتار افراد  احساساتافکار، عواطف و  ی شناختروان

 های جدید استقبال از تجربه 

 خوشحال نمودن خود 

 گراییتخفیف 

 هیجان طلبی

 های جدید جستجوی ایده

 ییگرابرون شخصیت افراد 

 ییگرادرون 
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 امین زاده 27
خانواده و بهداشت

 یشخص تیهو

 ییاحساس غرور و دارا

 آنها  تیها و جلب رضا عالقه داشتن به آدم

 و عطر فروشگاه  نور گ،رن محیط فروشگاه و  طراحی داخلی

 مالیم و مناسب  موزیک

 در فروشگاه  چیدمان وسایل  هنحو

 فروشنده خوب یخلق و خو

 داشتن کمبود از دوران کودکی خانواده یتیترب نهیزم ی فرهنگ

 ( پدر و مادر )  یدر خانواده قبل  یریو سخت گ تیمحدود

 ی آندر خانواده و همه اعضا یآن  دیعادت خر داشتن

 بودن خانواده   یو مذهب یسنت

 خانوادهباال بودن درک و فهم 

 در خانواده  هم چشمیو چشم 

تغییرات های فرهنگی ارزش هنجارها و  برابر  در  عمل)گشودگی  در  و  خودهدایتگری  اندیشه   ،

 ( انگیزش

 ( انطباق  و وجهه، امنیت، سنت)محافظه کاری

 (لذت طلبی، موفقیت و قدرت)شخصی ءارتقا

 خانواده  ی فرد وآبرو برا تیاهم

 (جهان گرایی و خیرخواهی)تعالی خودتوجه به 

 در جامعه رگذاریو تاث کیداشتن ظاهر ش

 خرید برای افراد گیری تصمیم فرآیند تسهیل سایتطراحی وب  ی ارسانه

 سایت زیبائی و امکانات مناسب وب
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 امنیت پرداخت و خرید

 کنندگان به مصرف  دیمحصوالت و ارائه اطالعات مف  اتیجزئ  یبررس

 ارائه محصوالت شناخته شده و برند

 ی قابل درک و همسو با اهداف فروشگاه یارائه محتوا

 مداریمشتری  کیفیت و خدمات پشتیبانی 

 ارائه محصوالت و خدمات با کیفیت

 به کاربران و موثر عیسر ییپاسخگو

 کنندگان مصرف یازسنجین

 ایجاد حس خوب و رضایت در افراد

 یمجاز یو فضا  ونیزیتلو بورد،یلیب غاتیتبل ارائه تبلیغات اثرگذار و گسترده

 ها توسط سلبریتی ارائه تبلیغات 

 تحریک احساسات افراد 

 ایجاد انگیزه خرید در فرد 

 )تخفیف( های تشویقی در خریدفعالیتانجام 

خر   دیرفتار 

 یآن

 ( خرید عمل) فعالیت به خودجوش و ناگهانی  میل گرایی آنی

 آنی  خرید عواقب  به توجهی بی

 ید در خر ییلذت جو

 پول تی ریو عدم مد دیبعد از خر یمانیپش

 خانواده  ی تیو نارضا ینگران

 نبود تفکر پیش از عمل 

 (امور در پایداریتمرکز و )فقدان نبود استمرار در رفتار
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 امین زاده 29
خانواده و بهداشت

 : نتیجه گیریو    ثحب

 ی هامصاحبه   یبراساس کدگذار  تی در نهابود.    یآن  دیمؤثر بر رفتار خر  یاو رسانه  یفرهنگ  ،یشناختعوامل روان   یهدف پژوهش حاضر بررس

 شامل: افکار، عواطف و احساسات یمضمون اصل 9آنها، در  یی و با توجه به شباهت و قرابت معنا   یی شناسا  ی مضمون فرع 50پژوهش،  

 تیفیک  ت،یساوب یاحهای فرهنگی، طرخانواده، هنجارها و ارزش یت یترب نهیطراحی داخلی و محیط فروشگاه، زمافراد،  تیافراد، شخص

 شدند.  یبنددسته  یی گرایاثرگذار و گسترده و  آن  غاتیارائه تبل ، یبانیو خدمات پشت

بسیاری از افراد هنگام بازگشت به خانه کاالیی را در دست دارند که از قبل قصد خریدش را نداشته  :  افراد  افکار، عواطف و احساسات

و، موضوع تحقیق بسیاری از اند. خرید آنی جنبه ای مشخص و گسترده از سبک زندگی مصرف کننده در جوامع مختلف است. از این ر

های فردی در خرید آنی، رویکردی تقریبا جدید است که موجب محققان رفتار مصرف کننده در کشورهای مختلف است. موضوع تفاوت

 ی زیبرنامه ر  د یشده و خر  یزیبرنامه ر  د ی: خراندنموده  یرا به دو دسته طبقه بند  دیخرپژوهشگران  تب وتابی نو در این حوزه شده است.  

  یاست؛ درحال  ییعقال  یریگ  میاطالعات با تصم یجست و جو  یشده شامل صرف وقت برا  یزیبرنامه ر  دی. خریآن  دیهمان خر  اینشده  

با    یآن   دیشوند. خر  ی اتخاذ م  یقبل  یزیچ گونه برنامه ریاشاره دارد که بدون ه  یدیخر  ماتیتصم  ینشده به تمام  یزیبرنامه ر  دیکه خر

نشده است شامل تجربه   یزیبرنامه ر  نکهیعالوه بر ا  ی آن  دیهستند خر زیمتما  یریگ میبر اساس سرعت تصم  زینشده ن  یزیبرنامه ر  دیخر

اثرات مثبت و منفی، حالت احساسی مشخصی است که با ابعاد  .  است  دیو خواستن بدون مقاومت در برابر خر  یقو  ،یفور  دیخر  کی

بیان کرده اند که اثرات شناختی بر انتخاب فروشگاه تأثیر می    پژوهشگران.  اثر منفی آن، مشخص می شوددوجانبه، یعنی اثر مثبت و  

  ن یکننده ا  دیی تا  یی کایمطالعات لوکاس و کوف آمر جیگذارد؛ درحالی که اثرات عاطفی بر خریدهای برنامه ریزی شده تأثیر می گذارد. نتا

 .باشد یمضمون در پژوهش حاضر م 

  ات ی، مجموعه خصوصتی. شخصدهدیقرار م  ریاو را تحت تأث  دی، رفتار خر، اعم از زن و مردهر فرد  زیکامالً متما  تیشخص:  دافرا  شخصیت

، معموالً بر حسب  تی. شخصانجامد  یخود م  طیفرد نسبت به مح  کی   یو دائم  داری منحصر به فردی است که به واکنشهای نسبتاً پا  یروان

، ریی، تغ، نظمبودن  ی ، تدافع، خودمختاریروزی ی، پ یی، معاشرت جوتسلطی،  شود : اعتماد به نفس، ثبات عاطف  ی م   فیتعر  ریز  هاییژگیو

های نوین در زمینة خرید آنی که بیشتر دربارة مصرف کننده دیدگاههمچنین  . تیکاری و خالقتجربه ،  ، تفاوترییپذ، انعطافیوابستگ

دیدگاه روان شناسی اجتماعی،    ننده را بسیار مهم تر از خود محصول می دانند؛ برای نمونه، براساسمیان محصول و مصرف ک  است، پیوند

تمایل یک فرد  .  هستند، به احتمال زیاد به شکل آنی خریداری می شوند  آن دسته از کاالهایی که منعکس کنندة تصور فردی اشخاص 

محصوالت نیست و احتمال درگیرشدن یک فرد در خرید آنی در طبقات مختلف محصول، به خرید آنی، لزوماً گرایشی عام به سمت همة  

خواهد بود و    شتریآنها ب  یمحصول برا  ی آن   دیداشته باشند، احتمال تجربه خر  ی آن  دیبه خر  یشتریب  ش یگرا  انیاگر مشتر.  متغیر است

آنها    دیدر خر  غاتیو تبل  فاتیتخف  ن یدارند؛ بنابرا  یمتردارند، کنترل و مقاومت ک  یآن  دیبه خر  یکمتر  شیکه گرا  ینیانسبت به مشتر

  یآن  دیجست و جو در درون فروشگاه و انجام خر د،یلذت بردن از خر یآن  دیبه خر ش یگرا نیب یو مهم رندارد. رابطه معنادا  یمهم ریتأث

 یرو یاحساس ن  -است:    ریشامل موارد ز  ی آن  دیبه خر  شیمحصول است. گرا  ک یبا    یبصر  ییارویاز رو  یناش   ی آن  دی. احتمال خروجود دارد

  رفعال؛ یو غ   یخود به خود  دیخر  یمصرف کنندگان برا  شیگرا  -محصول؛    دیبه خر  یفور  ازین  دیالوقوع به محصول و احساس شد  بیقر

توان    ی. ماری، اغلب بدون مشورت بسمحصول بالفاصله  کی  دیخر  یبرا  یقو  زهیانگ  -که مبهم و بدون کنترل    یواکنش احساس  کی  -

تقو  یآن  دیگفت خر ب  یمثبت عمل م  تیدر جهت  از خر  شتریکند؛ چرا که  بهتر  یآن  د یمصرف کنندگان پس  نتایج  دارند.  یاحساس 

 باشد. ( تایید کننده این مضمون در پژوهش حاضر می19)وظیفه دوست و میرمیران   مطالعات
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محیط داخلی فروشگاه شامل امکانات )زیبائی شناختی ، محیطی ، روشنائی ،محصول و خدمات می :  طراحی داخلی و محیط فروشگاه

باشد و زیبائی شناسی به عملکرد طراحی معماری و دکوراسیون داخلی اشاره دارد و عوامل محیطی نشان دهنده عوامل نامشهود مانند 

 و دما است. ، عطرموسیقی

 شامل:  یطیعوامل مح

هارمونی می تواند در شنونده تاثیرات از عوامل اثرگذار قدرتمند بر ادراک و رفتار است. بنابراین، ریتم، بلندی  صدا و  موسیقی، یکی-1

دارند   که سرعت باالی اجرای موسیقی و صدای بلند، هیجان فرد را باال می برد وافراد تمایل  دهد متفاوتی داشته باشد. مطالعات نشان می

 یتم آهنگ هماهنگ کنند.که ریتم خود را با ر

های احساسی، ادراکات، قصد خرید و رفتار فرد در فروشگاه موثر است. مطالعات نشان می دهد که استفاده از رایحه، بر واکنش  عطر:   2

 استفاده از رایحه مطبوع در فضای داخلی فروشگاه باعث می شود تا تصویر ذهنی مشتریان از فروشگاه مثبت باشد.

   .به تنهایی نمی تواند منتقل کننده اطالعات در یک فضا باشد اما دارای معناست  یائروشن  -3 

مناسب  ی استفاده از این عناصر حسی می تواند محیط منحصربفردی را در یک فضای سنتی خرده فروشی به وجود آورد. نور و روشنائ و

 . باشد  ی موثر م یمشتر دیخر شیدر افزا

خدمات   تیفیاز ک  یمشتر  تیباشد و موجب رضا  ی م  یخرده فروش  طیازدرک مح  ی بخش مهم   طیبودن مح  زیو تم  ی زگی: پاکیزگیپاک-4

 . دهدیم شیرا افزا یمشتر دیگردد ورفتار وقصد خر یم

 ی . فضادهدیقرار م  ریراتحت تاث  یمشتر  د یموجب مدت زمان خر  طیمناسب مح  یباشد. دما  ی م   یطیمح  گرعوامل یاز د  طیمح  ی دما-5

 د.شو یاز مکان فروشگاه م  یمشتر عیگرم موجب خروج سر  اریبس ایسرد  اریبس

 شامل:  یطراح عوامل

 رنگ: به عنوان  یکی دیگر از عوامل اثرگذار، می تواند  عاملی معنادار و نمادین باشد.  -1

تحریک این حس بکار می رود و  رنگ نیز به منظور  های مهم در محیط فروش است،  بر دید یا جذابیت بصری یکی از ویژگی  اثرگذاری

 حالت احساسی مشتری را تغییر می  دهد.

 ی فروشگاه حداکثر استفاده راببرد .وقفسه بند یبه خرده فروش کمک کند تا از هرمتر مربع فضا تواندیخوب م دمانیچ کی: دمانیچ-2

 .گرددیم شتریب دیخر جهیو درنت یمشتر د ید شیمناسب موجب افزا

 کیرا به داخل فروشگاه جذب کند و موجب تحر  یباشد تا مشتر  ریوچشمگ  یقو  دی فروشگاه با  ی:طراح  ونیدکوراس  ای  یداخل  یطراح-3

 .شود ی م ندهیدر آ یمجدد مشتر د یوقصد خر دیخر شیشود ومنجر به افزا یم یمشتر یتمندیلذت و رضا شیاحساسات و افزا

  یشود وسردرگم  یمورد نظر م  یبه سمت کاالها   یمشتر  تیفروشگاه  موجب هدا  طیمحنصب شده در    یتابلو وعالئم:تابلوها وعالمتها  -4

 باشد. ( تایید کننده این مضمون در پژوهش حاضر می20) مشبکی، خداداد و نیکبخت نتایج مطالعات.دهدیرا کاهش م  یمشتر
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 امین زاده 31
خانواده و بهداشت

 ی اسالم   دگاهیدر د   .رشد و تحول فرزندان برعهده دارد  یساز  نهینقش را در زم  نیمهمتر  یعیخانواده به طور طب:  خانواده  یتیترب  نهیزم 

شود. صراحت متون   ی م  د یتاک  تی ترب  ندیخانواده در فرآ  گاهی بر جا  ،ی )ع( و کتب معتبر علم  نیمعصوم  اتیات قران، روایبا استفاده از آ

خانواده   ی تیترب  فیدرباره وظا   ثیو احاد  اتیتنوع و تکرار آن چه در روا  نیهمچن  ت، یدر ترب  ن یمقدس و معتبر اسالم در توجه به نقش والد

آورده است.    د یپد  ی اسالم  تیو کارشناسان ترب  ی نید  ی علما  ان یفرزندان در م  ت ینسبت به ترب  ن یوالد  تیولدرباره مسئ  ی کل   ی آمده، اجماع 

موضوع دارد    نیبر ا  ی اسمان  ن ید  ن یموکد ا  د یباره، نشان از تاک  نیمتعدد در ا  ث یو احاد  م یدر قرآن کر  ینوران  هیآ  150اختصاص حداقل  

  ی وو و ل   مطالعات  توان در تربیت خانوادگی آنها جستجو نمود. نتایج. لذا ریشه خرید آنی افراد را میو ظرافت آن  تیاست بر اهم  یو گواه

 باشد. ( تایید کننده این مضمون در پژوهش حاضر می21)

توان به   یدارد فرهنگ است. م  می مستق   ریتأث  تی، رشد و تحول شخصنیکه در تکو  یاز عوامل  یکی:  های فرهنگیهنجارها و ارزش

های اعضای تیشخص  هایتفاوت  نییهای متفاوت را باز نمود و از عهده تبهای اعضای جامعهت یهای شخصجامعه تفاوت  فرهنگ  لهیوس

  یآنها را م   تیو شخص  ردیگ  ی در برم  را  دارد و همه اعضای جامعه   تی جامعه در همان حال که کل  کی جامعه برآمد. فرهنگ بارز    کی

. است  یی ها دارای بخش  یگانگ ی  نی، در ع مانند جامعه  زیفرهنگ ن. زیرا  گذارد  ی های اعضای جامعه نمتیبر شخص  ی کسانی  ری، تأثسازد

 ق یعم  یراتیدارند و از آن تأث  یخاص  یفرهنگ فرع   کیهستند، هر    گانه ی  یفرهنگ  مشمول  جامعه در همان حال که  کیهای مهم  گروه

ب  یبرم به  جر  گرید   انیدارند.  شامل  هم  فرهنگانیجامعه  جر  یعموم  یهای  شامل  هم  فرهنگانیو  بنابرا  یخصوص  یهای  و   نیاست 

خود به جهان   یفرع   فرهنگ  اتیموافق مقتض یهای فرع از گروه  کی، اعضای هر باشد  کسانیتواند    یجامعه نمهای همه اعضای  ت یشخص

های  جامعه وجود دارند، نسخ کیکه در   ی متفاوت ی فرع   هایرو به تناسب فرهنگ نیاز ا .شوند یم  میسه ی نگرند و در روابط اجتماع   یم

جامعه شاهد بروز   کیدر    ی. حتدانست  ینسخ کل  کیهر جامعه را دارای    توانیصورت نم  نی. در اندیآ  یبه وجود م  یمتفاوت  یتیشخص

 .میهست  یهای متفاوت ت یو ظهور شخص

 ی اجتماع   ،یاقتصاد  یهاستمیس  یدگ یچیپ   شیشده است. افزا  فیو خطر توص  سکیبه عنوان قرن ر  کمیو    ستیقرن ب:  وب سایت  یطراح

  ی تهایساوب کهیباشد بطور یامروز تالیجید ی ابیدر بازار ریناپذ ییبخش جدا سکیو ر ت یها، عدم قطعباعث شده که بحران یو تکنولوژ

 اندافتهیگسترش    یو مل  یامنطقه  ،ی محل  یدر وراء مرزها  هاسکیمواجه هستند. ر  سکیر  لدارائه دهنده خدمات، با رشد متناوب عوامل مو

 ر ی پذبیرا آس  تیساوب  د،یدر هنگام خر  انیمشتر  تی. فقدان رضامی ادچار انشقاق شده  یاز لحاظ فرهنگ   یگریاز هر زمان د  شیو ما ب

  یبرا. همچنین شود تیساباعث شکست وب  تواندیم  ند، یفرآ نیدر ا آمده شیدار بودن آن و عدم توجه به رفع مشکالت پ و ادامه کند یم

 رانیمد  روند، یبه سرعت از دست ما م  که  یی هازمان  یاست. برا  یاتیح  یاستفاده از وقت، امر  تال،یجی د  یب ایشرکت فعال در رقابت بازار

 نکه یا  یعنی  یزیرو برنامه  یزیربرنامه  ی عنی  غاتیداشته باشند. چون تبل  یزیربرنامه  د یدر کار با  تیموفق  یو برا  ند یتفکر نما  دیمربوطه با

شود تا   ی کدام ابزار به مخاطبان معرف  یریو با استفاده از کدام هنر و به کارگ  یاوهیبه چه ش  با کدام رسانه  ،ی را در چه زمان  یچه مطلب

  ت یچه مل  یمخاطبان مورد نظر دارا  دانست که  دی با  یشناسو جامعه  یشناس. به عالوه، با توجه به روان دیبه دست آ  یرگذاریحداکثر تأث

( تایید 22)  داندراپارک و    .نتایج مطالعات پاسخ مثبت خواهند داد  ی غاتیتبل  نهیدارند و به کدام گز  یقیهستند و چه سال یو رسوم  ابو آد

 باشد. کننده این مضمون در پژوهش حاضر می

آن خدمت    افت یاز در  یشده با انتظارات و  افت یاز خدمت در  یادارک مشتر  انیفاصله م  1خدمات   تیفی ک:  یبانیو خدمات پشت  تیفیک

 تیفیخدمات با ک  هیمختلف از جمله خدمات هستند، ارا  یهارقابت در عرصه  ازمندی ن  یامروز  یهاسازمان  هیکل  باً ی. از آنجا که تقرباشدیم

 
1  -Service Quality 
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 یدر بازارها  تیها جهت بقاء و موفقها و شرکتبرخوردار است. سازمان  یاقابل مالحظه  تیازاهم  داری پا  یرقابت  تیبه مز  یابیدر دست

  شیافزا  لیاز دال  یتوسط مشتر  یافتیکنند. تجربه نشان داده که بهبود درخدمات در  هی ارا  انیبه مشتر  یتیفیخدمات با ک  رندیناگز  ،یرقابت

ارا  ییهاها است. شرکتدر شرکت   یسودآور انتظارات مشتر  یخدمات  کنندهه یکه  از   ی وفادارتر  انیخود هستند، اغلب ازمشتر  انیفراتر 

بازار  تیفیسنجش ک  یبرا  ی مختلف  ی هابرخوردارند. روش سروپرف و    اس یسروکوال، مق  اسیمطرح شده است که مق  یابیخدمات در 

است.   ی خدمات  ی هاسازمان  تیموفقمهم در    ار یخدمات از جمله عوامل بس  تیفیآنها هستند. ک  نیاز جمله مشهورتر  مپرفیسروا  اسیمق

.  گذاردیسازمان اثر م   یهانهیسهم بازار و کاهش هز  ،یبر سودآور  مایمطلوب، مستق  تیفیاند که ارائه خدمت با کنشان داده  اریمطالعات بس

را به   یمشتر د،یاستمرار خر نیاثر گذاشته و ضمن تضم یوفادار رینظ یمشتر  یو رفتارها  یمندتیبر رضا تواند یمقوله م نیا نیهمچن

 باشد. تایید کننده این مضمون در پژوهش حاضر می( 23ورپالنکن و همکارانش ) نتایج مطالعاتکند. لیخوب تبد ابیعامل بازار کی

باشد،   ادیهرچند هم ز  یغاتیتبل  نهیهز  است که  نیبر ا  یعموم  دهیعق   ت، یسا  دی بازد  شیجهت افزا:  اثرگذار و گسترده  غاتی ارائه تبل

 رایمناسب عرضه شود، ز  متیخوب و با ق  تیفیبا ک  غ یخدمات مورد تبل  ا یکاال    نکهیقرار بدهد، مگر ا  ریتأث  را تحت  انیمشتر  تواندینم

 ی احتمال  انیمشتر  ی به آگاه  ح،یصح  یاوهیبه ش  د یمناسب با   متیخوب و ق  تیفید،کیمناسب است اما بدون ترد  تیفیک  غ،یتبل  نیبهتر

از هر    پس بنجل پر سر و صدا محو و نابود شود.  ی هاجنس  انیمناسب ممکن است در م  متیخوب با ق  یصورت کاال  نیا  ریدر غ   برسد.

 ی ها نهیاز هز  ی نیدرصد مع  ،یصنعت  ی. در کشورهامیدار  ازیکاال و خدمات خود ن  غیتبل  یبرا  یغاتیتبل  یبه آگه  م، یکه نگاه کن  یاه یزاو

به   د ی. شادهدیفروش را به خود اختصاص م  زانیدرصد م  10گاه تا    غاتیکه بودجه تبل  یبه طور دهند،یم  صیتخص  غاتیفروش را به تبل

 ی کشورها  نیمهارت دارند جزو ثروتمندتر  یموفق هستند و در استفاده از فنون فروشندگ  غاتیکه در امر تبل  ییکشورها  علت،  نیهم

 ده یحرفه عق  ن یکننده است.کارشناسان ا  دیتول  نیتریهمچون و  غاتیکشورها، تبل  نیو تجار ا  دکنندگانی . از نظر تولروندیبه شمار م   جهان

 ن یماهرانه در ا  غیکه معجزه تبل  دارند  فراوان  د یتأک  نیبزرگ جلوه داد. همچن  ار یکوچک را بس  اریبس  یزهایچ  توانیم   غاتیدارند با تبل

 . نکردن است غیتبل غ،یتبل نیبدتر  قتیکه در حق میریگیم جهی. پس نتخواهندیبخرند که نم یزی چ کند،یاست که مردم را وادار م

از هرگونه   د،یخر  میاست که در آن سرعت تصم  دهیچیپ   ییو از لحاظ لذت جو  ریمقدمه، ناگز  یب  دیرفتار خر  کی  ی آن  د یخر: گراییآنی

دارد با آشکارساختن   یاریبس  یکاربرد  دیفوا  یآن  دیدر خصوص رفتار خر  قیکند. تحق  یم  یریها جلوگنه یگز  ریسا  یتفکر، مالحظات و بررس

فروشگاه    ک ی  ی آن  ی دهایداد تا حجم خر  شنهادیپ   یاثربخش  یابیبازار  یهای توان استراتژ  ی م  ،ی آن  دی عوامل مؤثر بر خر  ینسب  تیاهم

 ، یتفنن  ای  هیآن  دیخود را کنترل کنند. واژه »خر  دیخر  یتوان به مصرف کنندگان کمک کرد تا رفتار آن  ی م   گر،یاز طرف د  ایو    ابدی  شیافزا

  دها ینوع خر  نینکرده است. ا  یزیآن برنامه ر  یاز قبل برا  داریاست که خر  یدیخر  ی معن  هنشده که و ب  یزیبرنامه ر  د یعموما مترادف با خر

لی و    نتایج مطالعات قرار دارند.    یشده و منطق  یزیبرنامه ر  یدهایمعروف هستند، در مقابل خر  یو احساس  ین اجیه  یدهایکه به خر

 باشد. ( تایید کننده این مضمون در پژوهش حاضر می24)همکاران 

باتوجه به شیوع کرونا امکان مصاحبه حضوری از شرکت کنندگان میسر نبود و محقق از طریق فضای مجازی و    :پژوهش  کاربردی  نتایج

ی ها پژوهشکه برازش پارادایم پژوهش حاضر در    شودیمویدئو کال با شرکت کنندگان تماس گرفت و فرایند مصاحبه انجام شد. پیشنهاد  

قالب   در  آتی  معاهاروشکمی  یابی  مدل  آماری  در  ی  و  شود  بررسی  ساختاری  تجربه هاطرحدالت  کیفی  بصورت  آتی،  پژوهشی  ی 

 پدیدارشناختی اعضای خانواده به ویژه همسران افراد دارای رفتار خرید آنی بررسی شود. 

 تضاد منافع: 

دیگری   اشخاص  و ها  انسازم  با  منافعی  تضاد   هیچگونه  و   بوده  مستقل  پژوهش  یک   حاصل  اثر  این   که  کنندیم  اعالم   نویسندگان  بدینوسیله

 ندارد.
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