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ارائة مدلی برای اعتیاد به خرید در میان زنان با استفاده از نظریة مفهومسازی بنیادی
حسین معینی ،1سحر فتاحی

*2

 -5استادیار گروه مدیریت بازرگانی ،دانشکدة مدیریت ،دانشگاه حضرت معصومه ،قم ،ایران.
 -0کارشناس ارشد مدیریت اجرایی ،گروه مدیریت و کارآفرینی ،دانشکدة علوم انسانی ،دانشگاه کاشان ،ایران.

چکیده
امروزه بهطور فزاینده ،خرید بهعنوان یک فعالیت تفریحی و راه فراری از زندگی روزمره دیده میشوود و حتوی بورای
برخی از خریداران ،خرید میتواند فراتر از تفریح و سرگرمی باشد و به اعتیاد و افراط تبدیل شود .مادیگرایی فرهنگی و
توسعة تکنیکهای جدید بازاریابی ،پیامدهای بسیاری برای جوامع بههمراه داشته است کوه یکوی از آنهوا پدیودة درحوال
رشد اعتیاد به خرید(خرید وسواسی) است که از رفتارهای انحرافی مصرفکننده محسوب میشوود .هودف ایون پوژوه
ارائة مدلی برای اعتیاد به خرید در میان زنان است و جامعة آماری این پژوه  ،دانشجویان خوانم دانشوگاه کاشوان هسوتند
که  45نفر به عنوان نمونه با استفاده از روش نمونهگیری قضاوتی انتخاب شدند .دادهها از طریق مصاحبه گوردآوری شوده
و تجزیهوتحلیل با استفاده از نظریة مفهومسازی بنیادی و نورم افوزار  N Vivo 10انجوام شوده اسوت .ایون پوژوه

از نوو

بنیادی است و از نظر هدف و دسته ،در دستة پژوه های کیفی قرار میگیرد .نتایج به دست آموده در پونج دسوتة شورایط
محوری ،علّی ،زمینهای ،مداخلهگر و راهبردی طبقهبندی و پیامدهای آن ارائه شده است .نتایج پژوه
این عوامل باعث باال رفتن سطح استرس ،ایجاد خلق و احساسات بد و همچنین احساس نیاز و عط
در صورت نبود کنترل ،به اعتیاد به خرید منجر میشود و پیامدهایی را برای فورد و اطرافیوان

نشان میدهود کوه
به خرید میشوود کوه

دارد .بسویاری از متغیرهوای

یافته شده در این پژوه  ،برای اولین بار ارائه شدهاند و مدل ارائوه شوده نسوبت بوه مودلهوای پیشوین از جزئیوات بیشوتری
برخوردار است.
واژههای کلیدی :اعتیاد به خرید ،جنبة تاریک رفتار مصرفکننده ،رفتارهای مصرف اعتیادی ،فراخرید ،تئوری مفهوم-
سازی بنیادی.

* نویسنده مسؤول

saharfatahi266@yahoo.com
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-1-1مقدمه

تأایر قرار داده است(بونفانتی.)0252 ،4

حوووزهای از مطالعووات رفتووار مصوورفکننووده بووه بررسووی

-2-1بیان مسأله

رفتارهای سوءِ افراد میپردازد که با نام ناحیوة تاریوک و

اختالل اعتیاد به خرید ،موضو موردعالقوة روانشناسوان

یا منفی رفتار مصرفکننوده شوناخته مویشوود و عبوارت

و پژوهشگرانی است که به مطالعة رفتوار مصورفکننوده

است از:

میپردازند و حوزة مهمی از پژوه های رفتار مصرف-

 .5رفتارهای انحرافی مصرفکننده،

کننده را تشوکیل مویدهود(کواک .)0224 ،1زموانی کوه

 .0مسووامحه در رفتووار مصوورفکننووده و سوءاسووتفاده

مصرفکنندگان اجازه میدهند تا هزینههوای خریدشوان
باال برود ،به اختالل اعتیاد به خرید رایج و شناختهشوده،

کردن از محصوالت.
ایوون رفتارهووا بایوود بووهمنظووور درک کاموول ااوورات رونوود

مبتال هستند(بینداه.)0250 ،6

مصرف بر جامعوه و رفواه دیگوران ،موورد مطالعوه قورار-

اعتیاد به خرید ،به عنوان دِدِه و یوا میول ناسوازگار بوه

گیرند(هیرشمن.)5330 ،5

خرید تعریف شده و توسط یکی از موارد زیر شناسوایی

در دنیای امروز ،بخشی از فرهنگ مصرفی جامعه ،ایجاد

میشود:

حس رضایت از طریق داشتن مادیاتی است که موقعیوت

 -5اشتغال یهنی مکرّر و یا انگیزههایی که بهصورت

اجتماعی فرد را ارتقوا مویدهد(قریشوی .)0250 ،گرچوه

ِیرقابل مقاومت ،مزاحم و یا ِیرمنطقی تجربه میشوند.

خریوود بیشووتر ،سووود بیشووتری بوورای فروشوونده دارد ،امووا

از تووان موالی و خوارک از

مشکالت فردی و اقتصادی فراوانی را نیز بورای خریودار
بووه همووراه خواهوود داشووت .بووهعبووارتدیگوور ،خریوود
بی ازحد ،یک هنجار و سبک زندگی است کوه باعوث

 خرید مکرّری که بوینیاز فرد است.
 -صرف زمان بوی

از حالوت معموول بورای خریود

کردن.

موویشووود فوورد ،خووود را بووا فراِووتِ ناشووی از آن ابووراز

 -این رفتار باعوث پریشوانی آشوکار ،صورف زموان،

کنوود(نئووونر ،راب و ری و )0221 ،0؛ ایوون نووو نگوورش،

تداخل قابول توجهوه بوا عملکورد اجتمواعی و شوغلی و یوا

جامعه را به مصورف و خورک کوردنهوای بسویار تشوویق

مشکالت مالی میشود.

میکند .موادیگرایوی فرهنگوی و توسوعة تکنیوکهوای

 -0درصووورت خفیووف بووودن اخووتالل ،هم وة موووارد

جدید بازاریابی ،فوروش و تبلیغوات ،پیامودهای بسویاری

گفتهشده ،منحصورا در طوول دوره ر نمویدهود(مک-

برای جواموع بوه هموراه داشوته اسوت کوه یکوی از آنهوا
پدیوودة در حووال رشوود اعتیوواد بووه خریوود 9اسووت کووه از

7

الروی ،کک ،پوپ ،اسمیت و استراکاوسکی .)5334 ،
این اختالل با انگیزة خرید ِیرقابلکنترل و احسواس
که میتواند بوا خریود از بوین رود ،شور

رفتارهای انحرافی مصرفکننده به شمار میآیود .اعتیواد

باال رفتن تن

به خرید ،اختاللوی اسوت کوه بسویاری از افورادی را کوه

داده میشود(هاروانکو .)0259 ،8گاهی اوقوات مبتالیوان

فرهنگ مصرفگرایی و کمپوینهوای بازاریوابی نفوویی

به اعتیاد به خرید ،حتی با دانستن پیامدهای آن ،بازهم به

دارند و مدام مردم را به خرید وسوسه مویکننود ،تحوت
1 Hireshman
2 Neuner, Raab & Reisch
3 Compulsive buying

4 Bonfanti
5 Kwak
6 Bindah
7 McElroy, Keck, Pope, Smith & Strakowski
8 Harvanko
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خرید کردن ادامه میدهند(بلو -ار .)5392 ،5آنهوا تنهوا

ایران نیز مانند دیگر کشورها ،بنا بوه دالیلوی کوه در بواال

مایل به خرککردن هستند با هر میوزان پوولی کوه دارنود

یکر شد ،مصرفگرایی و اعتیاد به خرید ،رو به افزای

حتی اگر آن پول را از دیگران قرض گرفته باشند(فابر و
آگین .)5388 ،0عط

است اما بااینحال ،پژوه

در این حووزه موورد ِفلوت

شدیدی که برای این اخوتالل در

قرار گرفته اسوت .بوا توجهوه بوه شورایط متنوو فرهنگوی،

پاسخ به احساسات منفی به وجود میآید ،این افراد را به

اقتصادی و همچنوین تغییور نگورشهوایی کوه در جامعوة

سرکوبِ احساسات منفی و جایگزینی آنها بوا شوادی و

امروز ایرانی ر داده است ،داشتن مدلی که این مشوکل

سرخوشی حاصل از خرید ترِیب مویکنود؛ سرخوشویِ

رفتاری و متغیرهای به وجوود آورنودة آن و روابوط بوین

حاصوولشووده ،کوتوواهموودت و بووا اضووطراب و افسووردگی

آنهوا را شور دهود ،مویتوانود بوه درک و حول مسووأله

هموووراه اسوووت(لورنچو .)0254 ،9زموووانی کوووه آنهوووا

کمک کند.

احساسوواتی از قبیوول خشووم ،تنهووایی ،سوورخوردگی و یووا

این پژوه

تحریکپذیری را تجربه میکنند ،بیشتر مستعد حمالتوی

 -5عوامل مؤار بر اعتیاد به خرید در میان زنان کدام

از عدم کنترل میباشند(مکالروی و همکواران.)5334 ،
خریداران اعتیادی نور بواالیی از تشووی

و اخوتالالت

در پی پاسخ به دو سؤال زیر است:

است؟
 -0مدل اعتیاد به خرید در میان زنان کدام است؟

عدم کنترل را دارنود(بلوک ،رپرتینگور ،گفنوی و گبول،4
 )5338و بارها بهمنظور مبارزه با احساس پووچی موداوم،

ادبیات پژوهش

بدون در نظر گرفتن عواقب ،بیاختیوار بوه خریود دسوت

مصرف اعتیادی ،پاسخی به یک محورک و یوا میول

میزننود(بریودفورد0224 ،؛ لوی .)0223 ،آنهوا افورادی

ِیرقابلکنترل برای بوه دسوت آوردن ،اسوتفاده و تجربوة

هستند که رفتارشان ،تعبیر ناسالم تجربیاتشان در یک راه

یک احساس ،ماده و یافعالیتی است که منجر بوه درگیور

نامناسب است(فراست و هالتر.)5336 ،1

شدن فرد و یا تکرار رفتاری که بهطوور خودکوار باعوث

قابل تووجههی از اجتموا را تشوکیل موی-

صدمه به خود یا دیگران شود .اعتیاد بوه خریود بوا دامنوة

و عوزتنفوس در

وسیعی از رفتارهوای مصورف اعتیوادی ماننود اخوتالالت

آنان ،مهم و بسیار ارزشمند است .همچنین آنها به دلیل

خوردن ،6قمار وسواسی ،7جنون دزدی و اعتیاد به الکول

موادری و همسوری ،توأایر زیوادی بور افوراد

و مووواد ،تناسووب دارد(فووابر و آگووین5383 ،؛ ص-548 .

خانواده دارند و در صورت داشوتن ایون اخوتالل ،باعوث

 .)547این اختالل ،شکلی از مصرف اعتیادی اسوت کوه

رواک بیشتر آن و یا تعارضهای خانوادگی میشووند .از

به عنوان خریودی موزمن و تکوراری شوناخته مویشوود و

سووویی مطالع وة رفتارهووای منفووی مصوورفکننووده ،گووامی

پاسخی به احساسات و اتفاقوات منفوی اسوت .تسوکین و

بهسوی اصال شکاف موجود در پژوه های بازاریابی

فرونشانی این احساسات منفی ،یک محرک اولیوه بورای

و پرداختن به معیارها و مسئولیتهای اجتماعی است .در

درگیر شدن در رفتار خرید است که به افراد ،پاسخهوای

زنان بخ

دهند و وجود صفاتی همچون آرام
داشتن نق

کوتاهمدت میدهد اما منجر به پیامدهای بلندمدت منفی
1 Bluer
2 Faber & O'Guinn
3 Lorencho
4 Black, Repertinger, Gaffney & Gabel
5 Frost and Halter

6 Eating disorder
7 Compulsive gambling
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میشود .این افراد حتی پس از اطوال از ااورات مخورب

هنووووز در مراحووول اولیو وة مطالعوووه اسوووت ،بسووویاری از

آن در کنترل رفتار خرید با سختی مواجه مویشووند(فیبر

پژوهشووگران معتقدنوود کووه ایوون اخووتالل یووک رویووداد

و اگین.)5388 ،

منحصربهفرد زیور چتور دیگور اخوتالالت اسوت و توافوق

گزارشهای بوالینی در سوال  5332مشوخص کردنود
که اعتیاد به خرید یک اختالل روانی منحصربهفرد است
و رواک آن در میان زنان بی

از مردان مویباشود(مولر،5

 .)0250همچنین این اختالل در میوان جوانوان و بوهویوژه
دانشجویان در حال افزای

است(هاروانکو .)0259 ،این

رفتار با عبارات متفاوت ،مانند خرید وسواسوی ،مصورف

کوواملی بوور سوور آن وجووود ندارد(راسووین و همکوواران،
.)0254
اختالالت زمینهساز اعتیاد به خرید ،شامل:
 -5اختالالت کنترل تکانه،
 -0اختالل وسواسی -جبری و اخوتالالت مورتبط بوا
آن،

وسواسووی ،0اعتیوواد بووه خریوود ،خریوود کنتوورلنشووده،9

 -9اعتیاد رفتاری و موادی و

فراخرید 4و شاپولیسم 1نامیده شده اسوت(مورالی ،رای و

 -4اختالالت خلقی است(دیتمار.)0221 ،

هافیولها .)0250 ،6دو جریان بر پوژوه هوای اعتیواد بوه

اختالل اعتیاد به خریود معمووال بوا دیگور اخوتالالت
روانی ،مانند افسردگی حاد ،اخوتالل پرخووری ،اخوتالل

خرید تمرکز کردهاند:
 -5پژوه های رفتار مصرفکننده،

وسواسووووی_جبووووری و اخووووتالل احتکووووار همووووراه

در روانشناسی و روانپزشکی.

است(کریستون و همکاران5334 ،8؛ بلوک و همکواران،

اختالل اعتیاد به خریود دقیقوا در هوی دسوتة خاصوی

0220؛ مووولر و همکوواران .)0252 ،بووااینحووال عواموول

طبقووهبنوودی نشووده اسووت و در نسووخة  0259راهنمووای

موقعیتی نیز ممکن است به اعتیاد به خرید کمک کننود،

تشخیصووی انجموون روانشناسووی آمریکووا ( )Dsm-5هووم

عواملی مثل :اضطراب(ویلیالمز ،)0250 ،افسردگی(مولر

طبقهبندی صورت نگرفته است(راسین ،کوان و هالنودر،7

و همکاران ،)0255 ،مادیگرایی(دیتمار0221 ،؛ مولر و

)0254؛ بااین حوال اعتیواد بوه خریود بوهطوور خواص ،در

همکوووواران0255 ،؛ رز ،)0227 ،مشووووکالت تصوووومیم-

بخشووی از نسووخة  0259راهنمووای تشخیصووی و آموواری

گیری(کریوووس و همکوواران  ،)0224 ،تکووان گووری-

اختالالت روانی همراه با زیرشاخههایی ماننود اعتیواد بوه

(بیلیوووکس و همکوواران0228 ،52؛ بلووک و همکوواران،

ورزش و اعتیاد به رابطوة جنسوی آورده شوده اسوت؛ اموا

 ،)0250خودشیفتگی و کمالگرایوی(رز .)0227 ،اعتیواد

این تعریف شامل هوی گونوه تشخیصوی نمویشوود زیورا

به خریود ،بوه دلیول تشوابه صوفات ،در طیوف رفتارهوای

شواهد کارشناسی موردنیاز برای شناسوایی ایونکوه ایون

جبری و اعتیوادی قورار مویگیرد(هالنودرتال )5335 ،55و

رفتارها یک اختالل روانوی اسوت ،وجوود نودارد(انجمن

در طبقة اختالالتی ماننود جنوون سورقت و جنوون ایجواد

روان پزشکی آمریکا .)0259 ،ازآنجاکه اعتیاد بوه خریود

حریق ،دستهبندی میشود(لجویوکس ،هورتان و آدز،50

 -0پژوه

3

.)0222
1 Mueller
2 Compulsive Consumption
3 Uncontrolled Buying
4 Overshopping
5 Shopaholism
6 Murali, Ray & haffiullha
7 Racine, Kahn & Hollander

8 Christenson et al
9 Kyrios et al
10 Billieux et al
11 Halandertal
12 Lejoyeuxet, Hourtane & Ades
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-1-2پیشینة پژوهش

پیشینة پژوه های داخلی و خارجی در زمینة اعتیواد
به خرید ،در جدولهای زیر ارائه شده است:

جدول -1مطالعات انجامشده در حوزة اختالل اعتیاد به خرید ،رفتار و درمان
سال

عنوان

مجله

نویسندگان

اعتیاد به خرید
5381

گرفتهشده از

وینستاین ام کی

5

دوران کودکی
اعتیاد به خرید،
5334

گزارشی از 02
مورد

0221

جنون خرید

مک الروی

،

چک ال ای

روانپزشکی

مارسینکو دی،

روانپزشکی

کارلووی دی

0

درمانی برای

میتچل جی ای،

اختالالت

بورگارد ام

اعتیاد به خرید
مدل شخصیتی
0252

در افراد با

روانکاوی
مجلة بالینی

رفتارشناختی
0226

فصلنامة

دانوبینا

اعتیاد به خرید

زن

 56زن و  4مرد

یک مورد (زن)

پژوه

یک مورد (زن)

رفتاری

بالینی و
رواندرمانی

سن
 92ساله

17-05

 90ساله

روانکاوی

رواندرمانی یا
پشتیبانی گروه
فلوکسامین
شناسایی مشکل

درمان و

روانشناسی
مولر ای

نمونه

میانگین

نوع اقدام

 09تا 69

رفتارهای خرید

ساله

و دالیل در
برابر تغییر رفتار

 16شرکتکننده

40٢1

به خود هدایتی

(10زن و 4مرد)

پرسشنامه

کمک کرد

اثر اصلی
بهبود بیماری را شر
نداده
در  %00از
شرکتکنندگان بهبود در
بیماری مشاهده شد.
بهبود کامل عالئم بیماری
در پایان درمان 50
شرکتکننده بهبود کامل
داشتند و پس از  6ماه در 52
شرکتکننده رفتارهای
وسوسهای وجود نداشت.

ااربخ

بوده

سن ،جنس،

شیو و
0259

ویژگیهای

آریت هاروانکو،

اعتیاد به خرید

کاترین الست

در دانشجویان

شخصیت و
تفاوتهای

 0528نفر

04ساله

فردی

وضعیت تأهل،

زنان بهطور قابل توجههی

استرس،

تحت تأایر معیارهای

خلقوخو ،هم

اعتیاد به خرید میباشند.

ابتالیی و عملکرد

زنان  %4٢4و مردان %0٢1

روانی اجتماعی

اعتیاد به خرید
0251

و آرمانهای
زندگی

اوترو لپز و
ویالردفرانکوس

شخصیت و
تفاوتهای
فردی

اوترو لپز و
ویالردفرانکوس

-

از طریق

توجهه به اهداف درونی

پرسشنامه و تأایر

ممکن است بر درمان

آن بر اعتیاد به

اعتیاد به خرید کمک

خرید

کند.

1 Winestine
2 Marcinko & et al

 / 506تحقیقات بازاریابی نوین ،سال ششم ،شماره اول ،شماره پیاپی ( )02بهار 5931

جدول  -2مطالعات انجامشده در حوزهی عوامل بازاریابی و رفتار مصرفکنندهی اختالل اعتیاد به خرید
سال
5336

5338

عنوان
گونهشناسی رفتارهای
اعتیاد به خرید
اعتیاد به خرید در میان
دانشجویان

نویسندگان
دساربو

روانشناسی

5

مصرفکننده
امور مصرف-

رابرتز

کنندگان

تأایر خودآگاهی عمومی و
0228

مادیگرایی بر اعتیاد به

خو

بازاریابی

0

مصرفکننده

خرید در میان جوانان
گرای های رفتاری اعتیاد
2010

به خرید :موردمطالعه

مدیریت

ارگین

کسبوکار

ترکیه
0255

0250

0250

0259

0251

تبلیغات مؤار و تأایر آن بر
رفتار خرید مصرفکننده
ستای

شهرت ،مادی-

عابدین و سلیم
ریوس ،باکر و
9

گرایی و اعتیاد به خرید

ترولوک

مدلی برای اعتیاد به خرید

سون و چویی

تأایر تبلیغات بر اقنا
خریداران اعتیادی

اعتیاد به خرید و پدیدة
برندینگ

مجله

میکوالژاک
دگراوه و
برنگمن

لی و ورکمن

نمونه
خوشهای

-

-

نتیجه
تفاوتهای اساسی در پسزمینهی
ویژگیهای خوشه وجود دارد.
-

مادیگرایی و خودآگاهی عمومی تأایر
شدیدی بر اعتیاد به خرید دارد.
در تمایالت خرید زنان و مردان تفاوتهایی

954

وجود دارد و عواملی مانند سن و اضطراب
تأایر زیادی بر رفتار اعتیاد به خرید دارند.

کسبوکار و

022

تجربة احساسی در تبلیغات بسیار تأایرگذار

تجارت

پرسشنامه

است.

روانشناسی و

575

این سه گزینه خطر هویت خود پوچ را به

بازاریابی

پرسشنامه

همراه دارد.

رفتار اجتماعی و
شخصیت

ارائة مدلی در قالب محرومیت ،انگیزش،
-

باورهای ناکارآمد ،خودتنظیمی ،واکن ها،
خرک کردن جبری
افراد با اختالل اعتیاد به خرید نگرش مثبت-

اعتیادهای

 180فرد

تری به تبلیغات دارند .تبلیغات بهطور خاص

رفتاری

بلژیکی

مردم را به خود جذب میکند اما درصد

خالقیت،

063

متغیرهای برند مانند وفاداری ،آگاهی و

تکنولوژی ،بازار

دانشجوی

دلبستگی ،همگی باعث اعتیاد به خرید می-

و پیچیدگی

آمریکایی

شوند.

جذب این افراد باالتر است.

1 DeSarbo
2 Xu
3 Reeves, Baker & Truluck
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جدول -3مطالعات انجامشده در رابطه با اعتیاد به خرید در ایران
سال

عنوان

نویسندگان

مجله

بررسی ارتباط عوامل
خانوادگی ،روانشناختی،
5988

جامعهشناختی و جمعیت

فصلنامهی فرهنگی
صادق نصیری

شناختی با رفتار خرید

دفاعی زنان و
خانواده

وسواسی در دانشجویان
بررسی عوامل تأایرگذار
5930

5930

 068نفر
(546

به بررسی میان متغیرهای

مرد و

بیانشده پرداخت.

 500زن)

دومین همای

بر خرید وسواسی در

اعظم پروینی ،فیروزه

مشتریان فروشگاههای

حاجی علیاکبری

ملی بررسی

984

راهکارهای ارتقای پرسشنامه

زنجیرهای رفاه

مباحث مدیریت

بررسی رابطه بین ویژگی

دومین کنفرانس

های شخصیتی با رفتار

آتاناز کاویانی ،هرمز

ملی حسابداری،

984

خرید وسواسی و خرید

مهرانی

مدیریت مالی و

پرسشنامه

آنی

سرمایهگذاری
زهرا ظهیری ابیانه،

5939

نمونه

رفتار خرید وسواسی

کامبیز حیدرزاده
هنزایی

-2-2مدلهای ارائهشده برای اعتیاد به خرید
در این حوزه دو مدل ارائه شوده اسوت کوه در اداموه
توضیح داده میشوند:
کلت و بولتون ( )0223با ارائوة یوک مودل شوناختی
رفتاری از اعتیاد به خرید ،جنبههای کلیدی این رفتوار را
در چهار گروه جای دادند.
 -5عواموول سووابقه ازجملووه تجووارب اولیووه و محوویط
خانواده،
 -0اهداف داخلی و خارجی،
 -9عمل خرید و
 -4احساسات بعد از خرید ،عوامل مالی و رفتاری.

بررسیهای
بازرگانی

مطالعه

عوامل تأایرگذار بر خرید
وسواسی در فروشگاههای رفاه
و شهروند تبریز یافته شد

ارتباط ویژگیهای شخصیتی با
رفتار خرید وسواسی و خرید
آنی مورد بررسی قرار گرفت.
ویژگیهای شخصیتی و

-

خانوادگی ،اار منفی و کارت
اعتباری.

سووون و چووویی( (0250در پژوهشووی کیفووی بووا نووام
«مدلی برای اعتیاد به خریود» بوا اسوتفاده از شو

مفهووم

محرومیت ،انگیزش ،باورهوای ناکارآمود ،خوودتنظیمی،
واکن ها و خرک کردن اعتیادی ،بوه ارائوة مودلی بورای
اعتیاد به خرید پرداختند.
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-3روششناسی پژوهش
این پژوه

 -9شرایط محوری :یک صورت یهنی از پدیودهای

از نوو بنیوادی اسوت و ازنظور هودف و

دسته ،در دستة پژوه های کیفی قرار مویگیورد .روش
بکار گرفتهشده ،نظریوة مفهوومسوازی بنیوادی اسوت کوه

که اساس فرایند است.
 -4شرایط مداخلهگر :شرایط زمینهای عمومی که بر
راهبردها تأایر میگذارند.

بهعنوان روشی مفصول ،دقیوق و نظواممنود شوناخته شوده

 -1راهبردها :کن ها یا برهمکن های خاصوی کوه

اسووت و راهووی مناسووب بوورای بررسووی مسووائل پیچیوودة

از پدیوودة محوووری منووتج موویشووود(داناییفوورد و امووامی،

چنوودوجهی اسووت .ایوون روش در روانشناسووی ،حوووزة

.)5986

سالمت و کسب وکار ،موورد اسوتفاده قورار مویگیورد و
بهطورکلی زمانی مورد استفاده قرار میگیرد کوه نسوبت
بووه موضووو تحقیووق دان و

کمووی وجووود داشووته باشوود.

همچنوووین اسوووتفاده از نظریوووة مفهوووومسوووازی بنیوووادی
درپژوه های بازاریابی و رفتار مصرفکننوده ،روشوی
نوین و سودمند است ،از این رو در این پژوه
تازگی موضو  ،دان

به دلیول

کم و نیاز به یافتن متغیرهای مؤار

و از سوووی دیگوور قرارگیووری در حوووزة روانشناسووی و
رفتووار مصوورفکننووده ،از نظری وة مفهووومسووازی بنیووادی
استفاده شده اسوت .نتیجوة ایون روش ،ارائوة یوک بیون
دقیق در قسمتهایی است که از چشم پژوهشوگر پنهوان
مانده است(جونز و آلونی .)0255 ،5در این روش ،داده-
ها در سه مرحله کدگذاری میشوند تا کدها ،مفواهیم و
مقولهها پدید آیندکه شامل کدگوذاری بواز ،محووری و
انتخابی است .مرحلة کدگذاری انتخوابی ،بوا اسوتفاده از
شرایط زیر انجام میشود:
 -5شرایط علی :مقولههایی مربووط بوه شورایطی کوه
بر مقولة محوری تأایر میگذارند.

-1-3گردآوری دادهها
دادههای این پژوه  ،بوا اسوتفاده از مصواحبه بوا 45
دانشجوی زن مبتال به اعتیاد به خریود ،جموعآوری شوده
است .این افراد از شهرهای مختلف و با شرایط متفواوت
از نظر سن ،خانواده ،اجتما  ،تأهل ،شورایط اقتصوادی و
نو بین

به مسائل قرار داشتند .تعداد افراد بوا توجوه بوه

اشبا دادهها و کفایت تعیین شده است.
گردآوری دادههوا از دو فواز تشوکیل شوده اسوت ،ابتودا
افرادی کوه اعتیواد بوه خریود دارنود از طریوق مشواهده و
پرسو هوای مسوتقیم کوه از پرسشونامة اعتیواد بوه خریود
0

ولنسی ،د-آستوس و فورتیر ( )5388استخراک شدهانود،
شناسایی و سپس در صورت همکاری ،مصاحبهها انجوام
شده است .کدگذاریها همزمان با مصاحبه انجوام شوده
و در صورت ابهام ،دوباره به مصاحبهشووندگان مراجعوه
شده است .مصاحبهها تا زموان اشوبا دادههوا و کفایوت،
ادامه داشته و پرس های مصاحبه به صورت باز انتخواب
شده است( 45مصاحبه انجام شده است).

 -0شرایط زمینهای :شرایط خاصی کوه بور راهبردهوا
تأایر میگذارند.

1 Jonse & Alony

2 Valence D’Astous & Fortier
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شکل -1گردآوری دادهها

کدگذاریها با استفاده از نرمافزار  N vivo 10انجام

پژوهشگر و کنترلهوای اعضوا) و تأییودپوذیری (مقایسوة

شده است .در هر مرحلوة کدگوذاری ،کودها ،مفواهیم و

دائمی دادهها ،همچنین گرفتن تأیید و انجوام اصوالحات

مقولههای استخراجی ،از سوی مصاحبهشووندگان تأییود

بعد از هور مرحلوه کدگوذاری و آزموون مودل در پایوان

روایوی

کار) و پایایی(گرفتن تأیید و انجام اصالحات بعد از هور

و پایایی ،از چهار ابزار قابلقبول بودن(ارائوة یافتوههوا بوه

مرحلووه کدگووذاری و آزمووون موودل در پایووان کووار بووا

مصاحبهشوندگان و بحث در مورد آنهوا بورای اطمینوان

بکارگیری افرادجدید) استفاده شده اسوت .قابول قبوول-

از یافتوووووههوووووای مصووووواحبه و اسوووووتفاده از منوووووابع

بودن ،انتقالپذیری ،قابلیوت اطمینوان و تأییدپوذیری ،بوه

تأییدگر(تثلیث ،))5انتقالپذیری(دادن اطالعات کافی بوه

ترتیب جایگزین روایی درونی ،روایی بیرونوی ،اعتبوار و

خواننووده و تشووریح مراحوول یووافتن دادههووا بوورای درک

عینیووت هسووتند .در ای ون پووژوه

از اسووتقرای تحلیل وی،

موضووو  ،کدگووذاری سوواختارمند(نظریة مفهووومسووازی

مقایسة دائمی و برابر هم قرار دادن تیپهای ساخته شده

بنیادی) و استفاده از آزمون مدل توسط افراد جدیود کوه

در جهت مدیریت کیفیت پژوه

اسوتفاده شوده اسوت؛

اعتیوواد بووه خریوود داشووتند) ،قابلیووت اطمینان(ضووبط و

بهاینصوورت کوه مفواهیم و مقووالت اسوتخراجی بطوور

یادداشوووتبووورداری در حوووین مصووواحبه ،خودبوووازبینی

مداوم موورد مقایسوه و ارزیوابی قورار گرفتوه اسوت و در

و اصالحات الزم انجام شده است .برای سنج

صورت نیاز ،اصالحات الزم انجام شده است تا کودها و
1 Triangulation
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مفاهیم اصلی روشن و در دستههای مناسوب طبقوهبنودی

شعوری خود تحلیل گر ،اصطالحات فنی کوه از پیشوینه-

شوووند .همچن وین روال نظوواممنوود تفسوویر ،کدگووذاری و

هووای نظووری و تخصصووی اسووتخراک شووده و زبووانی کووه

ساخت مدل ،تأییدی برای استفاده از استقرای تحلیول در

بووهوس ویلة آگوواهیدهنوودگان بکووار موویرود .در مرحلووة

است .این موارد بر قابلیوت انتقوالپوذیری و

کدگذاری محوری ،کدهای مرتبط به هم در یک مقوله

از تثلیوث و

دستهبندی شدهاند .در هر مرحلوة کدگوذاری ،کودها بوه

تکنیک کنترلهای اعضا برای اعتبارپذیری استفاده شده

تأیی ود مصوواحبهشوووندگان موویرسووید و در صووورت نی واز

است.

اصووالحات انجووام مویشوود .کدگووذاری علوول و پیاموودها

این پژوه
عینیت پژوه

مویافزایود .در ایون پوژوه

بهصورت جداگانه انجام شوده اسوت .در مرحلوة نهوایی،
-4یافتههای پژوهش

مدل تنظیم شده و برای تأیید به  07نفر که همگوی مبوتال

در مرحلة کدگذاری باز ،مفواهیم بسویاری هموراه بوا

بووه اخووتالل اعتیواد بووه خرید(بووه دلیول شووناخت آنهووا از

فراوانی آنهوا بوه دسوت آموده و در مرحلوة کدگوذاری

موضو ) بودنود ،ارائوه شوده اسوت .بوه موجوب تأییود از

محوری ،کدهای مرتبط به هم در یک مقوله دستهبنودی

سوی همة اعضا و کفایت ،آزمون مدل بعد از این تعداد

شدند .برای مقولهبندی ،از هر سه منبع گفته شده توسوط

متوقف شد.

کاربین و استراوس استفاده شده است یعنی از سازههوای
جدول -4عوامل مؤثر در اعتیاد به خرید زنان
ابعاد

محور

شرایط علی

علل روانشناسی

سابقه و یادگیری
مقولههای محوری

مؤلفه

فراوانی

ولع و زیادهطلبی

1.81

خودشیفتگی

11

خیالپردازی

21

احتکار

13833

همراه خرید بودن در کودکی(یادگیری در کودکی)

22

استقالل زیاد در خرید در سنین پایین

1.84

منع کردن و یا نهی از خرید

1.

محرومیت در کودکی ،اجبار در انتخاب از طرف پدر یا مادر و داشتن آرزویهای زیاد

2481

شرطی شدن در کودکی

11

داشتن خاطرة مسخره شدن و یا کمآوردن در کودکی(عقده)

23

تشویق و تعریف بی

خرید برای فرار از
احساسات بد

از حد کودک به زیبایی

11

خستگی روحی

2.81

خشم از خود و دیگران

31.2

نداشتن تفریح و سرگرمی

23832

سازگاری حسی یا نیاز به هیجان و فرار از تکرار

22821

فرار از مشکالت روحی و احساسات منفی

31
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خودکمبینی و

ترس از آینده و کتمان آن

26.5

تالش برای

احساس نبود امنیت روانی

23.2

رسیدن به رضایت

رسیدن به تصویر بهتر از خود یا راضی نبودن از وضع ظاهر

31.3

تغییر دیدگاه جنس مخالف

24

شریک و یا همسریابی

28.7

مورد توجهه قرار گرفتن

28.2

تأیید دیگران

گرای

به تأیید دیگران

30

چشم و همچشمی

30

داشتن آرزوهای زیاد و قدرت مالی پس از یک دورة خاص

18.33

تمایز

25

میل به رهبری و اابات برتر بودن

19

ایدهآلگرایی و تمامیتخواهی

31

خودنمایشی

خودنمایشی

29.2

ویژگی و یا منطق

دیدگاه جامعه

21.1

اجتماعی

انتقال اجتماعی

17

تعریف صرفا مادی از خوشبختی

18.3

پرستیژ (پول و قدرت)

27

استراتژیهای قیمتگذاری و سایتهای تخفیفی(تخفیفان ،نتبرگ و )...

29.8

وفور و فراوانی و تجمل در بازار

26.2

بازاریابی تهاجمی و رقابتهای ناسالم و اِوای مشتری

22

ویژگیهای بازار مانند پاساژها و مکانهای تفریحی آن و خیابانهای لوکس

16.77

ویژگیهای فروشگاه مانند نورپردازی و راحتی در برداشتن اجناس

29

ویژگیهای فروشنده مانند گرم بودن و همچنین راحت گذاشتن مشتری

17

لذّت بردن

19.8

تفریح و سرگرمی

27

حس مالکیت و یا داشتن چیزهای جدید

26

رفتار رقابتی

ایدهآلگرایی و
تمامیتخواهی

مادیگرایی
شرایط مداخلهگر
عوامل بازاریابی

راهبردی

شرایط

خرید برای لذت
بردن

شرایط زمینهای

فشن و توجهه به طریقهی پوش

24

تأثیر گروههای

دیدن مانکنها و مشاهیر

21

مرجع

تأایر همساالن

21

الگوی پوششی و ست کردن

23

تأایر شبکههای اجتماعی

20.1

تبلیغات و رسانه

34

شبکههای
اجتماعی ،رسانه و
تبلیغات
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جدول -1پیامدهای اعتیاد به خرید در میان زنان
ابعاد

مقوله

مفاهیم

پیامدهای روانی برای
خود فرد

فردی
وابستگی

فراوانی
مشغلة یهنی

90٢7

احساس پشیمانی

94

احساس گناه

99

احساس پوچی

57

تنهایی و جدا شدن از جمع

54

وابستگی مالی

50٢1

وابستگی به همراه خرید و عدم توان تصمیمگیری بدون
وی

عدم مدیریت

مالی

اجتماعی

پیامدهای مالی برای فرد و
اطرافیان

پیامدهای اجتماعی

05

عدم اولویتبندی در نیازها

91

هدر دادن زمان

09

عدم توانایی در پسانداز کردن

95

نیاز همیشگی به پول

94٢1

مشکالت مالی

97

مشاجرههای خانوادگی

01٢1

انتقال رفتار به دیگران

09

ایجاد حس کمبود در دیگران

05
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شکل  -2مدل اعتیاد به خرید در میان زنان

شکل-3مدل اعتیاد به خرید در میان زنان بهصورت خالصه.
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 اندازة اشکال هی تأایری در میوزان ارتبواط آنهواندارد.

همچنین نتایج و میزان فراوانی دادهها نشان دادند که
عوامل مختلفی زمینهساز اختالل اعتیاد به خرید هسوتند و

خط راست صرفا نشاندهنودة ارتبواط میوان عوامولاست.

تووأایر آنهووا ممکوون اسووت در شوورایط و افووراد مختلووف،
متفاوت باشد ،اما اعتیاد به خرید ،اختاللوی اسوت کوه در

ارتباط میان متغیرهوا و مقولوههوا بوا توجوه بوه تجزیوه

بیشتر موارد با رونود اجتمواعی شودن فورد در خوانواده و

وتحلیوول یافتووههووا ،نظوور مصوواحبهشوووندگان و مباحووث

جامعه به وجود می آید .بیان از خود ،تعامالت اجتمواعی

بیوانشووده در مووورد شوورایط زمینووهای ،راهبووردی ،علّ وی،

و نحوة خودیابی در دوران ابتودایی زنودگی و همچنوین

محوری و مداخلهگر به دست آورده شده است.

ابتدای جوانی(به ویژه زمان ورود به دانشوگاه کوه هموراه
با ورود فرد به اجتما بزرگتر است) ،توأایر زیوادی در

-1بحث و نتیجهگیری
نتایج و یافتههای این پژوه

ابتالی افراد به اعتیاد به خرید دارد .زمینة ژنتیکی و نحوة
نشان داد که میزان نیاز

تعامل فرد با اطرافیان

در کودکی ،تعیینکنندهی میزان

افراد به خرید برای انگیختگوی ،فورار از احساسوات بود،

شدت رفتار در بزرگسالی است؛ تأایر تعامالت فورد در

خودکمبینوی و رسویدن بوه رضوایت ،پور کوردن اوقوات

کودکی(بووه شووکلهووای متفوواوت) ،در همووة مصوواحبه-

بیکوواری و وجووود رفتارهووای رقووابتی ،در حووال افووزای

شوندگان مشترک بود .این تعوامالت و نحووة خودیوابی

است .در این میان هجوم تبلیغوات ،برخوی از روشهوای

فرد در سنین حساسی مانند کودکی و نوجوانی ،نیواز بوه

ارتقای فروش ،شیوههای قیمتگذاری ،فروش آنالین و

تأیید دیگران را به وجود میآورد .زموانی کوه ایون نیواز

پیشنهادهای اِواکننوده و همچنوین سوبکهوای زنودگی

فراتوور از میووزان معمووول باشوود و یووا تنهووا بووا محصوووالت

تبلیو شووده از سوووی رسووانههووا باعووث احسوواس نیووازهووای

ظاهری برآورده شود ،باعث گرای

آنها به خریودهای

ِیرواقعی و ولع در افراد میشوند .این نیازها یهون را بوه

مکرر و ِیرمنطقی میشود.

شودهت اشووغال کوورده و میوول فراوانووی را بوورای بوورآورده

یافتهها حواکی از آن بودنود کوه مشوکالت خلقوی و

کردن آنها به وجود میآورند .توأایر تبلیغوات و روش-

نبووود توانووایی در موودیریت احساسووات کووه درنتیجووة

عابودین و

محدودیتها و گاه تشویقهای بی ازاندازه و ِیرواقعی

سلیم( )0255و میکووالژ و همکواران ( )0259بوه اابوات

به وجود میآیند باعث ایجاد نیواز بوه تأییود ،بورانگیختن

رسوویده اسووت .فضووایِ بصووریِ فروشووگاههووای مجووازی،

مکرر احساسات و خودنمایشی در فرد مویشووند کوه از

پیشنهادها و تخفیفهای وسوسهکنندة آنها ،همچنین نو

عوامووول اصووولی اعتیووواد بوووه خریووود هسوووتند .همچنوووین

بودن تجربة خریدهای اینچنینی و معرفی و تبلیو زبوانی

محدودیتها ،محرومیتها و عقدههوای کوودکی ناشوی

از سوی همساالن ،باعث وابستگی ،خریود مکورّر و گواه

از کووومآوردن و یوووا مسوووخره شووودن ،باعوووث توجوووه

ِیرمنطقی آنها مویشوود .توأایر بازاریوابی و فوروش در

بی ازاندازه به محصووالت مورتبط بوا ظواهر ،بورای رهوا

ایجاد رفتارهای منفی در مصرفکننده ،ضورورت توجوه

شدن از این فشارها و احساسوات ناخوشوایند مویشووند.

به پیامدهای روشهای فروش را نمایان میکند.

نتایج مصاحبهها نشان دادند که خریوداران اعتیوادی نوزد

های فروش ،بر اعتیواد بوه خریود در پوژوه

خود اینگونه استدالل میکنند که با خرید ،بورای خوود
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ارزش موویآفریننوود ،کمبودهووا و تلخوویهووای زنوودگی را

خرید در میان زنان ،سوابقه و یوادگیری ،خریود بوه دلیول

فراموش میکنند و با آن حوس اسوتقالل و خودیوابی بوه

فرار از احساسات بد ،رفتوار رقوابتی ،توالش بورای تأییود

دست میآورند و در بسیاری از موارد ،خرید برای آنها

دیگران ،خودکمبینی و تالش برای رسیدن بوه رضوایت،

نووووعی انتقوووام از اطرافیوووان و شووورایط زنووودگی اسوووت.

ایدهآلگرایی و خودنمایشی است .این مقولهها بوه دلیول

احساسووات منفووی ،شکسووت در بخوو هووای مختلووف

فراوانووی و اشووتراک در مفهوووم اصوولی آنهووا ،در میووان

زندگی ،ناامیدی و تصور ناخوشایند نسوبت بوهظواهر نیوز

مصاحبهشوندگان بهعنوان علل محووری شوناخته شودند.

به رفتارهای جبرانی در فرد میشووند کوه

خودنمایشی و ایدهآلگرایی در کل فراینود کدگوذاری

اعتیاد به خرید یکی از آن رفتارهوای جبرانوی اسوت .در

به دلیل بنیادی بودن ،بهطور جداگانه در یک دسته قورار

چنووین مووواقعی خریوود نوووعی پوواداش بوورای شادسووازی،

گرفتنوود .ارتبوواط اعتیوواد بووه خریوود بووا خریوود بووه دلیوول

اهمیت و ارزشآفرینی فورد بوه خوودش اسوت .تورس از

مندلسووون و

باعث گرای

آینده و نبود امنیت روانی نیز تون

احساسووات بوود و افسووردگی ،در پووژوه

فراوانوی را در افوراد

ملووو( ،)5386گلووت و همکوواران( ،)5387رایندفلیس و و

ایجاد میکند(این مورد با توجه به جامعة آماری و پایین

همکاران( ،)5337خیالپوردازی در پوژوه

جواکوبز و

بووودن امیوود بووه آینوودة کوواری و تحصوویلی در بسوویاری از

همکاران( ،)5386مادیگرایی در پژوه هوای بسویاری

مصاحبهشوندگان مشوترک بوود) کوه موجوب مویشوود

چون اگوین و فیبور( ،)5383ریچینوز و داوسوون(،)5330

خرید برای آنها تبدیل به راهوی بورای فرامووش کوردن

فراست و همکاران( )0227و خو( )0228به اابات رسیده

این مشکالت شود .خودکمبینی ،نداشوتن تصوور خووب

است.

نسووبت بووه ظوواهر ،میوول بووه اابووات برتوور بووودن و اهمیووت

توجوووه بوووه فشووون و حساسووویت در انتخووواب اقوووالم

بی ازحد به نظور دیگوران نیوز توأایر زیوادی بور رشود و

خریداری شده برای هماهنوگ کوردن و یوا سوت کوردن

شدهت رفتار دارد .افراد مصاحبه شوده تمایول زیوادی بوه

آنها باهم ،الگو گرفتن از مشاهیر رسانهای و گروههوای

عملهای زیبوایی داشوتند کوه نشوان از نداشوتن احسواس

همسال نیز از دیگر عوامول در ایون مودل هسوتند کوه بوا

خوووب نسووبت بووه ظاهرشووان دارد .آنهووا ،مشووغلة یهنووی

توجه به فضای زندگی افراد مصاحبهشونده تأایر فراوانی

باالیی در موورد کاالهوایی داشوتند کوه بوا ظواهر ارتبواط

در اعتیوواد بووه خریوود آنهووا دارد .ایوون رفتووار بووا تشووویق

دارند .ارتبواط اعتیواد بوه خریود بوا انتقوال رفتوار از افوراد

اطرافیان و پرستیژی که برای فورد بوه هموراه دارد بیشوتر

بونفووانتی و

شهرت بر اعتیواد بوه

خووانواده بووویژه مووادر و خووواهر در پووژوه

تقویت میشود .تأایر فشن و ستای

همکاران( ،)0252عزت نفس و خودنمایشی در پژوه

خرید در پژوه

رابرتز و همکاران ( ،)0252خودکمبینی در پژوه های

رسیده است.

بسوویاری چووون مندلسوووون و ملووو( ،)5386موووارالت و

ریویس و همکاران( )0250بوه اابوات

تووأایر رسووانههووا و تبلیغووات در ایوون پووژوه

بسوویار

همکاران( )5388و آگین و فیبر( )5330به اابات رسویده

قابلتوجه است و سبکهای زندگی ارائهشوده در آنهوا

است.

تأایر فراوانی در اعتیاد به خرید افراد دارد .این عوامل بوه
بووا توجووه بووه مصوواحبههووا و میووزان

دلیل تأایری که بر شرایط راهبردی دارند(باعث توجه به

در ایوون پووژوه

فراوانی کدها ،اسوتدالل شود کوه علول اصولی اعتیواد بوه

خریوود بووهعنوووان نوووعی تفووریح و راهووی بوورای شوواد و

 / 596تحقیقات بازاریابی نوین ،سال ششم ،شماره اول ،شماره پیاپی ( )02بهار 5931

خوشبخت زیستن مویشووند) در دسوتة شورایط زمینوهای

خانوادگی به دلیول مشوکالت موالی و ِیرمنطقوی بوودن

قرارگرفته اند .راهبردها شامل مقولة «خریود بورای لوذّت

خریدها و همچنین نبود مودیریت ،وابسوتگی بوه توأمین-

از پدیودة محووری،

کنندة منبع مالی و همراه خرید و نیاز همیشوگی بوه پوول

زیوورا توجووه بووه خریوود بووهعنوووان نوووعی لوذّت ،ریشووه در

نیز از پیامدهای گستردة این رفتار اسوت .یافتوههوای ایون

شکست و ناکامی دارد؛ درنتیجوه فورد بوه وسویلة خریود،

پووژوه

نشووان داد کووه ایجوواد حووس شوورم و کمبووود در

شادی را به خود هدیه میکند.

اطرافیووان خریوودار اعتیووادی ،باعووث ایجوواد فاصووله بوورای

بردن» است یعنی نوعی بورهمکون

یکی دیگر از متغیرهای یافتوه شوده در ایون پوژوه

داشتن روابط مطلوب در آنهوا مویشوود .گرچوه خریود

که از عوامل پنهان اعتیاد به خرید است ،تأایر شبکههوای

برای خریدار اعتیادی پرستیژ به هموراه دارد ،جودا شودن

اجتماعی است .همهگیورشودن اسوتفاده از ایون شوبکههوا

از جمع نیز از مضورات ایون رفتوار اسوت .جودا شودن از

بهعنوان نوعی سرگرمی ،در کنار مزیتهای آن ،معایبی

جمع ،نیاز همیشگی به پول ،وابسوتگی بوه هموراه خریود،

نیز دارد .استفاده از شبکههوای اجتمواعی باعوث تقویوت

عدم توانایی در پسانوداز کوردن و ایجواد حوس شورم و

احساس نیاز به بیان از خود و خودنمایشی برای دریافوت

کمبووود در اطرافیووان ،از یافتووههووای ایوون پووژوه

اسووت.

تحسین و تأیید دیگران مویشوود .همچنوین عکوسهوا و

پیامدهای اعتیاد به خرید در پژوه های بسویاری چوون

فوویلمهووای بووه اشووتراک گذاشووتهشووده در شووبکههووای

گلووووووت و همکوووووواران( ،)5387مووووووکالووووووروی و

اجتماعی ،التهاب توجه به محصووالت ظواهری را ایجواد

همکوواران( ،)5335هیرشوومن و همکوواران( )5330مووورد

میکند که همة آنها در رشد و شویو اعتیواد بوه خریود

مطالعه قرار گرفته است.

نق

دارند.

مدل ارائهشده در این پوژوه  ،دربرگیرنودة عوامول

چیدمان فروشگاه ،نورپردازی و حسی که خریدار از

بسیاری است کوه بوا توجوه بوه ارتباطشوان در دسوتههوای

فضای فروشگاه دریافت میکند نیز در اعتیاد به خریود و

مختلووف طبقووهبنوودی شوودهانوود و موودل نهووایی از آنهووا

بازگشت دوبارة خریوداران اعتیوادی توأایر فوراوان دارد.

اسووتخراک شووده اسووت .ایوون موودل در مقایسووه بووا موودل

ممکن است این حس برای فرد ،بهعنوان پرستیژ ،کیفیت

ارائووهشووده توسووط سووون و چووویی( ،)0250از متغیرهووای

و یوا رضوایت از داشوتن یووک معاملوة خووب(برای مثووال

جدید و بیشتری برخوردار است .دستهبندیها دقیقتور و

تخفیفها و یا اشانتیونها) معنا شود .با توجه بوه ایونکوه

با جزئیات بیشتری انجام شده و مدل گستردهتر و دقیقتر

متغیرهای بازاریابی ،مادیگرایی و منطوق اجتمواعی ،بور

است.

عوامل راهبردی تأایرگذارند ،در دستة شورایط مداخلوه-
گر طبقهبندی شدهاند.

در پژوه

حاضر ،اعتیاد به خریود هموراه بوا زمینوه-

های ایجادکننودة آن در یوک مودل ،نموای

داده شوده

پیامدهای اعتیاد بوه خریود نوه تنهوا خوود فورد ،بلکوه

است که بسیار جامعتر از مدلهای پیشین است .بسویاری

اطرافیان او را به شکلهای متفاوت تحت تأایر قرار موی-

از متغیرهای یافته شده در ایون پوژوه

بورای اعتیواد بوه

دهد .از پیامدهای اعتیاد به خرید ،امکوان انتقوال و رواک

خرید جدید هستند و برای اولین بوار معرفوی مویشووند،

بیشتر رفتار در دیگران است که از سوی افوراد خوانواده،

ماننوود ایوودهآلگرایووی ،شووبکههووای اجتموواعی ،وفووور و

همسواالن و گووروههووای مرجووع مویباشوود .مشوواجرههووای

فراوانی ،عقوده ،تشوویقهوای بویجوا ،نداشوتن تفوریح و
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سرگرمی ،سایتهای تخفیفی ،منع کردن و محدودیت-

تقویت عزت نفس و رسیدن به رضایت ،احسواس نیواز و

ها ،استقالل مالی در سنین پایین ،تأییود دیگوران و ِیوره.

به انگیختگی ،خریود و بازسوازی خوود هموراه بوا

همچنووین سوواختار موودل در ایوون پووژوه

عط

متفوواوت از دو

نبود کنترل موجب اعتیاد به خرید مویشووند .ایون موورد

پیشین است و عوامل مؤار در اعتیاد به خرید بوه

در دو پژوه

پیشین بوهصوورت مسوتقیم درنظور گرفتوه

واسطة باالرفتن سوطح اسوترس ،خلوق و احساسوات بود،

شده است.

پژوه

جدول -3پیشنهادها
افراد

پیشنهادها
با توجهه به نبود اطالعات آماری دربارة موضو اعتیاد به خرید در ایران ،نیاز به مطالعة آماری در هور دو جونس و
در ردههای سنی مختلف احساس میشود.
با توجهه به روند رو به رشد اعتیاد بوه خریود در میوان موردا ِن جووان ،احتمواال مطالعوه در ایون حووزه بوه یافتوههوای
ارزشمندی بیانجامد.

پژوهشگران

یافتههای این پژوه

نشان داد که میزان استرس و اختالل وسواسی-جبری در بین زنان و بهویژه دانشجویان بسیار

باالست .با توجه به پیامدها و صدمات این اختالل ،نیاز به مطالعات و آمارهای دقیق در این زمینوه بسویار احسواس
میشود.
بررسی نق

رسانه و تبلیغات در ارائة سبکهای مختلف زندگی ،تغییر منطق اجتمواعی و رشود پدیودة اعتیواد بوه

خرید.
مطالعة ارتباط میان شبکههای اجتماعی ،نیاز به تأیید و اعتیاد به خرید.
خرید آنی نیز مانند اعتیاد به خرید از رفتارهای منفی مصرفکننده است .تصحیح این تفکر ِلط کوه خریود آنوی
راهی درست برای ارتقای فروش است ،بر عهدة پژوهشگران میباشد.
بازار

فعاالن در حوزة

استفاده از خریداران اعتیادی در بخ های طراحی محصوالت و دکوراسیون ،به دلیل درگیری یهنی باالی آنها
با فرایند خرید و فضای فروشگاه.

برنامهریزان و مسئوالن اجرایی

توجه به آموزش به افراد جامعه ،مشاهیر ،رسانهها و فعاالن بخ

بازار برای کنترل و کاه

رفتار.

توجهه بیشتر به موضو تفریحات و سرگرمی در جامعه.
یافتههای این پژوه

نشان دادند که توصیة بی ازحد بهسادگی و تقبیح رفتار ،خود باعوث میول و ولوع بیشوتر بوه

اعتیاد به خرید میشود .الزم است مجریان و برنامهریزان به این مورد توجهه کنند که اعتیاد به خرید رفتاری نیست
که با تهدید ،منع و یا تقبیح ظاهری از بین برود.
مشاهیر رسانهای نقشی قوی در رشد و یا حتی کاه
افراد برای کنترل رفتار بسیار یاریدهنده است.

این رفتار در سطح اجتما دارند ،استفاده از محبوبیوت ایون
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