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چکیده
اهمیتِ مصرف از چشمِ اغلبِ نظریهپردازان اجتماعی دور مانده است .گام نخستین در مطالعه مصرف ،مطالعه
در خصوص خرید است و انگیزههای خرید گام ابتدایی مطالعه خرید است .از سویی در سالیان اخیر با رشد
فروشگاههای زنجیرهای ،شاهد تغییرات انگیزههای خرید و رفتار متفاوت مصرفکنندگان و جامعه در مواجهه
با این نوع فروشگاهها هستیم که مبنای مطالعه حاضر بوده است .شناسایی انگیزههای خرید که باعث
شکلگیری انواع مختلف سفر خرید و تعیین مقاصد خرید مختلف که قالبهای فروشگاهی متفاوت هستند
برای افراد دانشگاهی و خردهفروشان حائز اهمیت است .هدف پژوهش حاضر ،تجربه زیسته خریداران کاالهای
سوپرمارکتی در خصوص انگیزههای خرید است که با روش پدیدارشناسی و با بهکارگیری مشاهده مشارکتی و
مصاحبه عمیق موردبررسی قرار گرفته است .ده همراهی در خرید و چهارده مصاحبه برای جمعآوری دادهها
انجام شده است و سپس با نرمافزار  MAXQDA2018دادهها تحلیل شده است .براساس تحلیلها9 ،
مضمون اصلی در  3گروه انگیزههای مرتبط با محصول ،مرتبط با فروشگاه و لذتگرایانه شناسایی شدند.
مضامین عبارتند از :انتخاب کاال ،کیفیت کاال ،کارکردی ،خدمات درون فروشگاه ،راحتی ،محیط فروشگاه،
ارزش خرید ،ارضای نفس و ایفای نقش .براساس یافتههای بهدستآمده انگیزههای مرتبط با فروشگاه و
همچنین انگیزههای لذتگرایانه برای کاالهای سودجویانه بسیار مهم و حیاتی هستند و میبایست توجه
ویژهای به آنها داشت.
کلید واژهها :انگیزههای خرید ،کاالهای سوپرمارکتی ،پدیدارشناسی ،انگیزههای لذتگرایانه ،کاالهای
سودجویانه.
 -1دانشجو دکترای رشته مدیریت بازاریابی ،گروه مدیریت بازرگانی ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
 -2دانشیار گروه مدیریت بازرگانی ،دانشکده مدیریت و اقتصاد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات ،تهران ،ایران
 -3دانشیار مدیریت بازرگانی ،گروه مدیریت بازرگانی ،دانشکده مدیریت ،دانشگاه الزهرا ،تهران ،ایران
 -4دانشیار مدیریت خدمات بهداشت و درمان ،گروه مدیریت خدمات بهداشت و درمان دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی بقیهاهلل ،تهران ،ایران
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 .1مقدمه
مصرف پدیدهای ایدئولوژیک است و بهبیاندیگر ،در نگهداشت روابط اجتماعی و همچنین
حفظ روابط بین مردم و محیطهای فیزیکیشان نقشی بنیادین ایفا میکند (مایز و مایلز،
.)24 ،1392
اهمیتِ مصرف از چشمِ اغلبِ نظریهپردازان اجتماعی دور مانده است .اکثر نظریهپردازان
اجتماعی هنوز به عقیدهای چنگ زدهاند که میگوید تولید به معنایِ سنتیِ آن ،بنیادیترین
و منحصربهفردترین فعالیت انسانی است ( Ritzer and Goodman and Wiedenhoft, 2001:
) .415ریتزر ،گودمن و ویدن هوف ( )2001در مطالعه مروری خود ،نقش اندیشمندان
برجسته جامعهشناسی و علوم اجتماعی را در خصوص مصرف بررسی کردهاند.
بهعنوانمثال ،مصرف نقشِ برجستهای در آثار تورستن وبلن داشته است و از کتاب او به نام
"نظریهی طبقهی تنآسا" بود که جامعهشناسی مصرف به معنای واقعی کلمه متولد شد
( .)Ritzer and Goodman and Wiedenhoft, 2001: 417الگوهای مصرف پدیدهای نیست
که تنها عوامل اقتصادی بر آن تأثیرگذار باشد و عوامل اجتماعی -فرهنگی نیز تأثیرات زیادی
بر ان دارند (باکاک .)4 :1331 ،در ایران حوزه های مختلف مصرف توسط برخی پژوهشگران
مورد مطالعه قرار گرفته است ،مصرف غذا(مهاجری ،حیدرآبادی و فیروزجاه،)141 :1399 ،
مصرف رسانه (تقوایی فرد ،کریمی و راسخ ،)17 :1393 ،مصرف مد حجاب (عبدالمنافی و
سلیمانی )129 :1399 ،بررسی شده است .مطالعه مصرف و مصرفکنندگان از نقطه خرید و
جایی است که مصرفکننده در موقعیت خریدار است ،آغاز میشود .مصرفکنندگان یک کاال
را بعد از آنکه آن را برداشتند و در سبد خرید خود گذاشتند ،به مصرف میرسانند (ایلمونن،
 .)79 :1393از سوی دیگر ،از منظر خردهفروشی ،بهخاطر تأثیر آن بر اقتصاد ،عملکرد آن در
توزیع و رابطه آن با شرکتهای فروشنده کاال و خدمات به خردهفروشان برای فروش مجدد
یا استفاده از آنها ،رشته مهمی برای مطالعه است (برمن و اوانس )55 :1393 ،مصرف
نشاندهندهی نقطه تالقی بین نظام اقتصادی وزندگی روزمره است (ایلمونن.)79 :2014 ،
ادبیات خرید در علوم اجتماعی چندان گسترده نیست و در ذیل عناوینی چون طبقه
اجتماعی ،شیوه زندگی و سبک زندگی مطرح گشته است و جامعهشناسان تا این اواخر از آن
غفلت کردهاند (اباذری و کاظمی .)114 :1334 ،اباذری و کاظمی ( )1334خرید را در سه
رویکرد جایدادهاند :مطالعات سنت جامعهشناسی رسمی ،سنت انتقادی و سنت مطالعات
فرهنگی .خردهفروشی در ایران از سال  1333و با افتتاح فروشگاههایپراستار وارد مرحله
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تازهای گشت .پس از این سال شرکتهای مختلف جدیدی به این بازار وارد شده و برندهای
جدید فروشگاههای زنجیرهای شکل گرفتند .قالبهای متفاوتی در فروشگاههای زنجیرهای در
حال حاضر در ایران وجود دارد .فروشگاههای بزرگ و اصطالحاً هایپرمارکت ها از سالیان
گذشته در قالب برندهای رفاه ،اتکا و شهروند وجود داشتهاند .فروشگاههای اصطالحاً راحتی1
در سالیان اخیر با برندهای افقکوروش ،جانبو و هفت شکل گرفته است .گذر از فروشگاههای
بقالی و سوپرمارکتهای سنتی به فروشگاههای زنجیرهای در قالبهایپرمارکت ها و
فروشگاههای راحتی باعث شکلگیری انگیزههای متفاوت برای خرید شده است و این مسأله
برای پژوهش فعلی مدنظر بوده است که انگیزههای خرید کاالهای مایحتاج عمومی یا
اصطالحاً کاالهای تند مصرف 2در جامعه ایرانی شناسایی شوند.
مشتریان خردهفروشی معموالً از یک فروشگاه بازدید میکنند ،حتی اگر فروش پستی،
تلفنی و وب افزایش یافته باشد .علیرغم تهاجم خردهفروشان غیرفروشگاهی ،بیشتر معامالت
خردهفروشی هنوز در فروشگاهها انجام میشود .بسیاری از مردم تمایل به خرید شخصی
دارند؛ و دوست دارند محصوالت را لمس کرده و یا آن را امتحان کنند؛ دوست دارند
خریدهای برنامهریزی نشده انجام دهند؛ بیشتر تمایل دارند محصولی را خریداری کرده و با
خود به منزل ببرند تا اینکه در منزل منتظر بمانند و هرچند در منزل حریم خصوصی
امنتری دارند )برمن و اوانس )17 :1393 ،در خرید و مصرف کاالها ،دو جنبه مطرح است،
جنبههای کارکردگرایانه 3و جنبههای لذتگرایانه.4
درک انگیزش به معنای فهمیدن این است که چرا مصرفکنندگان کارهایی را که انجام
میدهند ،انجام میدهند .انگیزش زمانی روی میدهد که یک نیاز ایجاد میشود که
مصرفکننده میخواهد آن را برآورده سازد (سولومون .)113 :1393 ،تحقیقات خرید مدت
طوالنی است که بر جنبههای کارکردگرایانه خرید تمرکز کرده است که بعضی اوقات با
عناوین منطقی 5و مرتبط با کارکرد 7عنوان شده است ( .)Batra and Ahtola, 1991: 163در
مقابل ،مصرف لذتگرایانه اینگونه تعریف شده است :جنبههایی از رفتار که با جنبههای
چندحسی ،فانتزی و عاطفی مصرف مرتبط است (.)Hirschman and Holbrook, 1982: 96
این دیدگاه پیشنهاد میدهد که مصرف بهوسیله سرگرمی هدایت میشود و مصرفکننده
1. Convenience
2. FMCG
3. utilitarian
4. Hedonic
5. rational
6. task-related
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محصول را بهکار میگیرد و معیارهای او برای موفقیت ،بیشتر از حیث زیباییشناختی مورد
ارزیابی قرار میگیرد .انگیزههای خرید لذتگرایانه شبیه به جهتگیری وظیفهای 1انگیزههای
خرید سودجویانه 2هستند که فقط این وظیفه مربوط به انجام لذت است مانند تجربه تفریح،
سرگرمی 3فانتزی و تحریک حسی ( .)Babin et al., 1994: 652جنبههای لذتگرایانه
انگیزههای خرید بهوسیله مطالعات پدیدارشناسی کشف شدهاند .بهعنوانمثال خریداران
کریسمس که قبالً خود را مثل "بچهای در شکالت فروشی "4توصیف کرده بودند ،زمانیکه
مشغول خرید تعطیالت بودند اغلب هیجان خود را بیان میکردند ،برانگیختگی بیشتری
داشتند و احساس عمیقتری از لذت را در خرید برای دیگران داشتند ( Fischer and
 .)arnold, 1990: 341در مطالعه بابین و همکاران ( )752 :2004مطلعان ،5خرید را یک
ماجراجویی توصیف میکردند" :خرید کردن  ...یک ماجراجویی است .زمانیکه شما نمی-
توانید چیزی را که میخواهید ،پیدا کنید ،باز هم خوب است چراکه جاهای خیلی زیاد
دیگری برای نگاه کردن وجود دارد ( .)Babin et al., 1994: 165خریداران همچنین گفتهاند
که از چانهزدن و اصرارکردن لذت میبرند ( .)Sherry, 1990: 25و همچنین از جنبههایی که
تجربه خرید را تغییر مود میدهند ( .)Thompson, Locander and polio, 1989: 142در
جمعبندی جنبههای خرید ،شری )19 :1990( 7نتیجه میگیرد که جستجوی چنین
تجربیاتی بیشتر از بهدست آوردن کاالها اهمیت دارد .قبل از انتقال چشمانداز مصرف تجربی،
بعضی محققان رفتار خرید مصرفکننده را بهوسیله بررسی انگیزههای خرید مصرفکننده،
بررسی مجدد کردند .برخالف تصور سنتی که اعتقاد دارد که مصرفکنندگان تنها برای
خرید کاال یا خدمات به خرید میروند .تااوبر ( )41 :1912استدالل میکند که مصرف-
کنندگان به خرید میروند زیرا آنها یک نیاز را تجربه میکنند و تشخیص میدهند که
فعالیتهای خرید ممکن است آن نیاز را برآورده سازد.
رویکردهای بنیادین فرهنگی ،ادراک مصرفکنندگان از جهان و انگیزههای آنها را تحت
تأثیر قرار میدهد ( .)Shavitt, and Barnes, 2020: 17جوامع آسیایی مردمانی جمعگرا
هستند که افراد در گروهها ادغام میشوند و وفاداری گروهی زیادی نشان میدهند
( .)Schmitt, 2015: 262شناخت انگیزههای خرید بهمنظور درک بهتر رفتار خریداران و
1. task orientation
2. utilitarian shopping motives
3. amusement
4. kid in a candy store
5. Informants
6. Sherry
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مصرفکنندگان اقدامی مهم و ضروری است .از سویی با توجه به آنچه در خصوص انگیزههای
خرید ارائه شد و با توجه به اینکه غالب این مطالعات در کشورهای غربی انجام شده است و
تفاوتهای فرهنگی که باعث تفاوت در انگیزهها و رفتار مردم میشود ،این مطالعه بهدنبال
شناخت انگیزههای خرید کاالهای سوپرمارکتی در جامعه شرقی ایران است .کاالهای
سوپرمارکتی نیز برای مطالعه انتخاب شدهاند چراکه مایحتاج روزانه اقشار مختلف جامعه
است و جامعیت زیادی برای همه افراد دارد .با توجه به آنچه بیان شد هدف اصلی این
تحقیق عبارت است از :شناخت و تبیین تجربههای زیسته انگیزههای خرید کاالهای
سوپرمارکتی در خانوارهای ایرانی.
اهداف فرعی تحقیق نیز عبارتند از:
 .1شناخت تفاوت انگیزهها در قالبهای مختلف فروشگاهی
 .2شناخت انگیزههای لذتگرایانه برای کاالهای سوپرمارکتی (که کاالهایی سودجویانه
هستند).
در ادامه ابتدا مطالعات انجام شده در خصوص انگیزههای خرید بررسی میشوند ،سپس
روششناسی تحقیق فعلی ارائهشده و بعد از آن یافتههای تحقیق که از مصاحبهها و
مشاهدات بهدستآمدهاند ارائه میشوند .در انتها نیز بحث و موارد پیشنهادی برای مطالعات
آتی ارائه میگردند.
 .8بنیادهای نظری
انگیزههای خرید

انگیزش حالت فعالشده در درون افراد است که به رفتار هدفدار منجر میشود .انگیزش
شامل نیازها ،احساسات و تمایالت مختلف است که مردم را به جانبداری از رفتاری هدفدار
سوق میدهد (موون و مینور .)133 :1333 ،تحقیقات قابلتوجهی در بستر کشورهای غربی
برای کشف و طبقهبندی مصرفکنندگان براساس انگیزههای اصلی خرید انجام شده است.
استون )39 :1954( 1اولین طبقهبندی خریداران را براساس مصاحبههای عمیق با نمونهای
از زنان خریدار فروشگاههای دپارتمانی انجام داد .براساس جهتگیری خرید آنها ،چهار نوع
خریدار متمایز شناسایی شد :اقتصادی ،شخصیسازی ،اخالقی و بیتفاوت .تااوبار (:1912
 )41بهوسیله مصاحبه عمیق با مشارکتکنندگان آمریکایی ،انواع مختلفی از انگیزههای
1. Stone
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خرید را شناسایی کرد .براساس دیدگاه هیشرمن و هالبروک ( )95 :1932مصرف بهوسیله
سرگرمی هدایت میشود و مصرفکننده محصول را بهکار میگیرد و معیارهای او برای
موفقیت اساساً از نظر زیباییشناختی است.
در مقابل مصرف کارکردگرایانه ،وظیفهگرا است و تالشهای مصرفکننده برای حل
مشکالت و نیازها و خواستهها را از طریق پردازش شناختی اطالعات کاال عمل مینماید
(.)Hirschman and Holbrook, 1982: 97; O’Curry and Strahilevitz, 2001: 43
قبل از انتقال چشمانداز مصرف تجربی ،بعضی محققان رفتار خرید مصرفکننده را
بهوسیله بررسی انگیزههای خرید مصرفکننده ،بررسی مجدد کردند .برخالف تصور سنتی
که اعتقاد دارد که مصرف کنندگان تنها برای خرید کاال یا خدمات به خرید میروند .تااوبر1
( )41 :1912استدالل میکند که مصرفکنندگان به خرید میروند زیرا آنها یک نیاز را
تجربه میکنند و تشخیص میدهند که فعالیتهای خرید ممکن است آن نیاز را برآورده
سازد .تااوبر فرض کرد که انگیزههای خرید میتواند فردی و اجتماعی باشد .انگیزههای فردی
شامل ایفای نقش ،2فاصله گرفتن از کارهای روزانه ،ارضای نفس ،فعالیت فیزیکی ،یادگیری
از روندها ،فشنها و نوآوریها و تحریک حسی است .انگیزههای اجتماعی شامل تجربههای
خارج از خانه ،ارتباط گرفتن با دیگران با عالیق مشابه ،وابستگی با گروههای همسال،
بهدست آوردن موقعیت و اختیار ،کسب لذت از چانهزدن و مذاکره هستند ( Tauber, 1972:
 .)48از زمان مقاله تااوبار ( ،)43 :1912محققان زیادی انگیزههای خرید را بررسی و محدوده
وسیعی از انگیزههای خرید را شناسایی کردهاند ( ;Buttle and coates, 1984: 77
 .)Westbrook and Black, 1985: 86; Arnolds and Reynolds, 2003: 88این مطالعات
نشان میدهد که خرید یک رفتار پیچیده مصرفکننده است که به عوامل خرید یا غیرخرید
مرتبط است .برای بهدستآوردن کاالها و خدمات ،مصرفکنندگان ممکن است که اطالعات
محصوالت را خریداری کرده و گزینههای مختلف را برای پیداکردن بهترین انتخاب ،مقایسه
کنند (.)Buttle and coates, 1984: 80; Westbrook and Black, 1985: 92
آرنولد و رینولدز ( )37 :2003انگیزههای لذتگرایانه خرید مصرفکنندگان را بررسی
کرده و این انگیزهها را شناسایی کردهاند .1 :خرید ماجراجویانه .2 ،3خرید خشنودی.3 ،4
خرید ارزش .4 ،خرید اجتماعی .5 ،خرید نقش  .7خرید ایده.
1. Tauber
2. role playing
3. adventure shopping
4. gratification shopping
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در نهایت ،مصرف کنندگان برای تفریح و لذت از طریق چانه زدن و اجتماعی سازی همراه
با خانواده و دوستان خرید میکنند ،تحریک حسی و ذهنی را با جستجو کردن و درک
اتمسفریکهای فروشگاه به دست میآورند ،آرامش شخصی را بهوسیله ریلکس کردن و
کاهش استرس بهبود میدهند و حس کنجکاوی خود درباره روندهای جدید و نو را ارضا
میکنند ( Tauber, 1972: 47 Buttle and coates, 1984: 76; Westbrook and Black,
. )1985: 94; Arnolds and Reynolds, 2003: 90در مطالعات گذشته در خصوص انگیزه-
های خرید ،مطالعات در دو بخش انجام شده است .1 :خریداران فروشگاهی  .2خریداران
مالها و مراکز خرید .با توجه به محدود تحقیق فعلی که متمرکز بر خریدهای روزمره و
مایحتاج عمومی مصرفکنندگان است انگیزههای خرید کاالهای سوپرمارکتی بررسی شده
است .مرور ادبیات نیز بر خریداران فروشگاهی متمرکز است .در جدول  1عمده مطالعات
انجام شده در خصوص انگیزههای خرید و تقسیمبندی انگیزههای شناساییشده در آن
مطالعات ،ارائهشده است.
جدول  :1مطالعات انجام شده در خصوص انگیزههای خرید کاالهای خواروبار در قالبهای فروشگاهی متفاوت
محققین

سال

تقسیمبندی انگیزهها

متدولوژی

بستر خرید

استون

1954

اقتصادی ،شخصیسازی ،اخالقی ،بی ،تفاوت

مصاحبه
عمیق

فروشگاههای
زنجیرهای چندبخشی
بزرگ ،آمریکا

تااوبر

1912

انگیزههای فردی
ایفای نقش ،1فاصله گرفتن از کارهای روزانه،
ارضای نفس ،فعالیت فیزیکی ،یادگیری از روندها،
فشنها و نوآوریها ،تحریک حسی
انگیزههای اجتماعی
تجربههای خارج از خانه ،ارتباط گرفتن با دیگران
با عالیق مشابه ،وابستگی با گروههای همسن ،به
دست آوردن موقعیت و اختیار ،کسب لذت از
چانهزدن و مذاکره

مصاحبه
عمیق

عمومی ،آمریکا

بلنگر 2و
همکاران

1911

راحتی (اقتصادی) ،تفریحی

مصاحبه
عمیق

مراکز خرید ،مالها و
فروشگاههای
چندبخشی ،آمریکا

1. Role playing
2. Bellenger
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برای وقتگذرانی ،برای استراحت ،ورزش و تحرک،
بازتاب مزاج ،2کسب اطالعات ،برای استفاده از
مزیت مجاورت فروشگاهها ،زمانیکه برای اهداف
دیگر سفر انجام میشود ،لذت از خرید بهعنوان
رویداد اجتماعی
برای مقایسه گزینههای دیگر ،برای تقویت یا قرار
گرفتن در یک مناسبت خاص

مصاحبه
عمیق

فروشگاههای
چندبخشی ،استرالیا

پیشبینیکردن فایده ،انجام نقش ،مذاکره،
بهینهسازی انتخاب ،وابستگی ،قدرت /اقتدار،
تحریک

مصاحبه
پرسشنامه

فروشگاههای
چندبخشی ،آمریکا

پرسشنامه

بازارهای در
محیطهای باز،
آمریکا

جین و
کیم

2003

خریداران با انگیزههای تفریحی ،خریداران با
انگیزههای اجتماعی

مصاحبه در
فروشگاه،1
پرسشنامه

فروشگاههای تخفیفی
مانند ای مارت،
کارفور و وال مارت،
کره

جمال 3و
همکاران

2007

به دنبال لذت ،خرید اجتماعی ،به دنبال کیفیت
زیاد ،گیج شده با انتخاب ،خریدار ارزش،
وفادار/عادت کرده به برند ،آگاه از برند ،سودجویانه،
خرید لذتگرایانه ،ایفای نقش

پرسشنامه

خریدار خواروبار و
مواد غذایی ،قطر

گانش 9و
همکاران

2001

بیتفاوت ،عالقمندان ،مقصد ،پایهای ،جستجوگران
چانهزنی

مصاحبه در
فروشگاه،
پرسشنامه

زنجیرهای کاالهای
انبوه تخفیفی ملی ،
زنجیره قاتل طبقه
11
ملی
پرتغال

واگنر و
رادولف

2010

سطوح سلسله مراتبی سه گانه :هدف خاص (انجام
وظیفه ،تفریح) ،فعالیت خاص (خرید کارامد،

پرسشنامه

عمومی

باتل و
کوتس

1934

وستبروک
3
و بلک

1935

داوسون 4و
همکاران

1990

کاالگرا ،5تجربهگرا

1

7

10

1. Buttle and Coates
2. A reflection of temperament
3. Westbrook and Black
4. Dawson
5. Product-oriented
6. Experience oriented
7. Store-intercept
8. Jamal
9. Ganesh
10. National discount mass-merchandiser chain
11. national category killer chain
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تحریک حسی ،الهامبخش ،خشنودی ،خرید هدیه،
اجتماعی سازی ،چانهزنی) تقاضای خاص (راحتی
خدمت ،اتمسفر فروشگاه ،نوآوری دستهبندی،
دستهبندی خاص ،پرسنل با رفتار دوستانه)

یون

1

2012

باتنر،
فلوراک و
4
گورتیز

2013

لوک،
شارما و
7
چن

2013

انگیزههای خرید محصول محور ،انگیزههای خرید
تجربه محور

پرسشنامه

فروشگاههای
چندبخشی،2
فروشگاههای
تخفیفی،3
فروشگاههای آنالین

جهتگیری خرید تجربی ،انگیزههای خرید متمرکز
5
بر وظیفه

پرسشنامه
طرح
آزمایشی

عمومی

گروه مرکز
مصاحبه
عمیق
پرسشنامه

فروشگاههای
محصوالت بهداشتی،
الکترونیکی و پوشاک
و فروشگاههای
چندبخشی

انگیزههای کاکردگرایانه ،انگیزههای لذتگرایانه

این تقسیمبندیها ممکن است شایستگیهایی نیز داشته باشند ولی تغییر سبک زندگی
مصرفکنندگان و محیط آنها ممکن است باعث ایجاد تغییراتی در این جهتگیریهای
اساسی آنها منجر شود ( .)Farrag, El Sayed and Belk, 2010: 340همچنین انگیزههای
خرید ممکن است تابعی از فرهنگ ،اقتصاد و یا اجتماع باشند (.)Jin and kim, 2003: 411
مطالعه حاضر در کشوری شرقی در خاورمیانه انجام شده است .کشوری که فرهنگ،
زمینههای اجتماعی و دین متفاوتی از کشورهایی که اکثر مطالعات بررسی انگیزههای خرید
در آنها انجام شده است ،دارد؛ کشورهای اروپایی ،آمریکا ،کره جنوبی و هند .در تحقیقهای
قبلی که به محصوالت سوپرمارکتی یا تندمصرف 1پرداخته بودند ،این محصوالت را در یک
دسته و گروه میدیدند درحالیکه در تحقیق فعلی محصوالت و انگیزههای آنها در قالب
فاسدشدنی و انبارشدنی بررسی شدهاند؛ چراکه قراردادن همه محصوالت فروشگاه خواروبار3
1. Yoon
2. department store
3. discount store
4. Buttner, Florack and Göritz
5. task-focused shopping motivation
6. Luk, Sharma, and Chen
7. FMCG
8. Grocery store
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در یک طبقه با توجه به تعداد زیاد اقالم کاالیی داخل فروشگاهها و تعمیم یک یا چند انگیزه
برای خرید دارای شکافهایی است .محصوالت داخل فروشگاه در گروههای کاالیی زیاد و با
دستهبندیهای متنوع عرضه میشوند که میتوانند انگیزههای متفاوتی از خرید را بهدنبال
داشته باشند.
در بستر تحقیق فعلی ،خرید مایحتاج عمومی یا اصطالحاً کاالهای سوپرمارکتی ،عمدتاً از
طریق فروشگاههای محلی انجام میگرفته است ،فروشگاههایی با متراژ بین  13تا  37متر ،با
 1یا  2پرسنل و حدود  500تا  300قلم کاال .1در چند سال گذشته فروشگاههای زنجیرهای
رشد زیادی داشتهاند ،فروشگاههایی که در این چند ساله در این بستر رشد یافتهاند غالباً در
دو قالب 2یا نوع هستند ،سوپرسنتر یا هایپرمارکت ها و فروشگاههای راحتی .3بنا بر آمار
موجود بیش از  %30از خریدهای کاالهای مایحتاج عمومی و اصطالحاً سوپرمارکتی،
همچنان از فروشگاههای محلی انجام میشود ولی شیب رشد فروشگاههای زنجیرهای بسیار
زیاد بوده است .بهطوریکه پیشبینی میشود در سالهای آینده سهم بسیار بیشتری نسبت
به حال را از آن خود نمایند .لذا مطالعه این روند پرشتاب و گرایش مردم به این نوع
فروشگاهها و شناسایی ابعاد جامعهشناختی تغییراتی که این فروشگاهها در رفتار عموم مردم
موجب میشوند ،ضروری است.
فروشگاههای زنجیرهای ،ویژگیهای متفاوتی نسبت به فروشگاههای سنتی دارند.
ویژگیهایی مانند تنوع زیاد در گروهها و دستهبندی کاالها ،تخفیف ،محیط فروشگاهی با
متراژهای بزرگتر نسبت به فروشگاههای سنتی ،خدمات مختلف مانند پارکینگ رایگان،
ساعات کار زیاد فروشگاه و  ...این ویژگیها و خدمات جدید باعث تنوع انگیزهها در خریداران
نسبت به قبل شده است ،لذا بررسی انگیزههای خریداران در این بستر و نوعشناسی آنها
ازجمله اقدامات علمی است که میبایست همزمان با رشد این صنعت در بازار اتفاق بیفتد.
بسیاری از مطالعات قبلی بر چگونگی تأثیر انگیزههای خرید لذتگرایانه در محیطهای خرید
لذتگرایانه مانند مالها و مراکز خرید تمرکز داشتهاند ،در حالیکه مطالعات تجربی محدودی
تأثیرات لذتگرایانه بر محیطهای خرید کارکردگرایانه بررسی کردهاند ( Yim et al., 2014:
.)537

1. SKU
2. Format
3. Convenience store
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مصرفکنندگان برای انجام سفرهای خرید خود مراحل مختلفی را پیش رو دارند :قبل از
خرید ،خرید و پس از خرید .در مراحل سفر مصرفکننده ،انگیزه خرید در مرحله قبل از
خرید رخ میدهد و موجب شکلگیری نوع سفر خرید میشود؛ در مطالعات قبلی در خصوص
انگیزههای خرید لذتگرایانه ،پاسخهای رفتاری مانند جستجوی محصول ( Bloch et al.,
 )1989: 17 Cox et al., 2005: 252و جستجوی اطالعات (Beatty and Smith, 1987: 185
) Kim and Kim, 2008: 412را که باعث حضور بیشتر خریداران در فروشگاه ،بدون انجام
خرید میشوند ،بررسی شدهاند .از سوی دیگر ،برخی تحقیقات بر پاسخهای روانشناختی
تمرکز کردهاند که بهعنوان پیشامدهایی برای خریدهای تکانشی 1عمل میکند که بهنوبه
خود منجر به خریدهای فوری مصرفکننده میشود ( Beatty and Ferrell, 1998: 173
 .)Bloch et al., 1986: 16; Hirschman and Holbrook, 1982: 97اکثر این تحقیقات در
فضای مال ها و مراکز خرید که عمدتاً کاالهای لذتگرایانه ارائه میکنند بررسی شده است.
با توجه به آنچه در خصوص مطالعات قبلی ارائه شد ،در این پژوهش تمرکز بر انگیزههای
خرید کاالهای سوپرمارکتی است.
 .2روش پژوهش
پژوهش از نظر هدف بنیادین و از نظر روش گردآوری دادهها کیفی ،با رویکرد پدیدارشناسی
وجودگرا 2است .بهدلیل اینکه ضروری است که مشارکتکنندگان دارای تجربه زیسته 3خرید
کاالهای سوپرمارکتی باشند از پارادایم پدیدارشناسی استفاده شده است .روش پدیدارشناسی
به بررسی ساختار آگاهی در تجربههای انسانی میپردازد (محمدپور .)37 :1392 ،با توجه به
اینکه از فرضهای بنیادین پدیدارشناسی این است که رفتار انسانی در بستر روابط با
رویدادها ،اشیا و موقعیتها رخ میدهد (محمدپور )37:1392 ،و این مطالعه نیز به دنبال
شناسایی انگیزههای خریداران در موقعیت قبل از خرید است ،لذا روش پدیدارشناسی با
رویکرد وجودگرایی برای انجام این تحقیق بکارگرفته شده است .همچنین پژوهشهای
پدیدارشناسی که تاکنون در حوزه بازاریابی انجام شده است عمدتاً مبتنی بر رویکرد
پدیدارشناسی وجود گرا است ( Thompson et al., 1989: 139; 1990: 351; Scott, 1994:
263; Thompson et al., 1996: 391; Goulding, 1999: 857; Moisander, Valtonen

1. Impulse
2. Existentialist Phenomenology
3. Lived Experience
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and Hirsto, 2009: 343; Askegaard and Linnet, 2011: 397; Schembri and
)Sandberg, 2011: 175; Ardley, 2011: 635

روشهای چندگانه برای تفسیر پدیده 1انگیزههای خرید بکار گرفته شده است.
مصاحبههای عمقی ،به همراه مشاهده شرکتکنندگان ،هستهی فعالیتهای جمعآوری
دادهها را در پژوهشهای کیفی تشکیل میدهند(بلک و همکاران .)39 :1393 ،تحقیقات
قبلی در خصوص انگیزههای خرید نشان میدهد که بهکارگیری مصاحبههای
نیمهساختاریافته و مشاهدات مشارکتی برای گردآوری دادههای اکتشافی مناسب است زیرا
این روشهای به محققان امکان میدهد که بدون از دست دادن هدف تحقیق در مورد
پدیدههای نوظهور کاوش کنند ( .)Seidman, 2006: 155بهعالوه این روشهای ،روشهای
عالی برای بهدست آوردن بینش در خصوص علوم رفتاری هستند ( Rubin and Rubin,
)2005: 79؛ زیرا این روشها رویکردی طبیعت گرایانهتر از سایر روشهای کیفی مشابه ارائه
میدهند و به محققان اجازه میدهند در محیطی که مطالعه میکنند درگیر شوند ( Denzin
.)and Lincoln, 2003: 131
در تحقیق پدیدارشناختی از راهبرد نمونهگیری هدفمند 2یا معیارمحور 3جهت گزینش
نمونهها و واحدهای موردنظر (تجربههای زیسته) استفاده میشود؛ این راهبرد افراد را بر
حسب دانش خاص آنها در مورد پدیدهی تحت بررسی برای مشارکت در تحقیق انتخاب
میکند ( .)Spezial and Carpenter, 2007: 113نمونههای مورد مطالعه افراد متأهل دارای
حداقل  1فرزند است که خرید کاالهای سوپرمارکتی را انجام میدهند و مسؤولیت خرید این
کاالها با آنها است .دلیل اینکه افراد متأهل دارای یک فرزند برای انجام تحقیق موردنظر
بودند این است که تنوع و وسعت گروههای کاالیی که در سبد خرید این افراد وجود دارد
گسترده است.
برای دستیابی به پاسخ سؤال اصلی تحقیق« ،تجربههای زیسته افراد برای انگیزههای
خرید کاالهای سوپرمارکتی چگونه است؟» از روشهای مشاهده مشارکتی و مصاحبه عمیق
استفاده شده است.

1. phenomena
2. Purposive sampling
3. Criterion based
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 14نفر به روش نمونه گیری هدفمند و با استفاده از مشاهده مشارکتی و مصاحبه عمیق و
اکتشافی مورد مطالعه قرار گرفتند .دادهها پس از جمعآوری ،ثبت و کدگذاری شده و در
قالب مقولههای فرعی و اصلی ،دستهبندی شدند.
مصاحبهها براساس آنچه تامپسون ( )394 :1997اظهار داشته است طراحی شدند؛
بدینترتیب که مصاحبهها بیشتر چرخشی بودند و نه خطی .پرسشهای توصیفی که پرسیده
میشد بر مبنای جهت و مسیر گفتگو بوده و محتوای آن از پیش تعیین نشده بود.
بهوسیله مشاهده مشارکتی دادههایی از همراهی با خرید با  10نفر از مطلعان جمعآوری
شد .در مشاهده ،نظارت بر خریداران در محیط خرید و در فروشگاه انجام شده است.
مشاهدات بهوسیله یادداشتبرداری ثبت شدند .همراهی با خرید در سفرهای خریدی که
مشارکتکنندگان انجام میدادند با آنها انجام گرفته است .مدت زمان این سفرها از 15
دقیقه تا  90دقیقه متغیر بوده است .برای زاویهبندی دادهها ،مشاهدات در فروشگاههای
متفاوت از قالبهای سهگانه موردبررسی ،روزهای مختلف هفته و ساعات متفاوت در روز
انجام شده است .ب عد از هر همراهی در خرید از مطلعان درخواست میشد که با آنها
مصاحبه انجام شود و  9نفر از این تعداد با انجام مصاحبه موافقت کردند که مصاحبهها با
آنها انجام شد.بهمنظور مرتکب نشدن خطای کلنگری صرف و یا جزنگری محض ،همزمان
غوطهوری و فاصلهی روششناختی با سوژهها حین انجام مشاهدات ،حفظ شد .با  5نفر دیگر
نیز تنها مصاحبه انجام شد.قبل از مصاحبه ،به مشارکتکنندگان در مورد اصول اخالقی
پژوهش شامل اجازه گرفتن برای ضبط مصاحبه ،اختیار انصراف از پاسخ به برخی سؤاالت
توضیحات ارائه گردید .نوع مصاحبهها ،مصاحبه پدیدارشناسی بوده است .مسیر گفتگو بهطور
وسیعی توسط مخاطب تعیین میشد .یک جنبه مهم در مصاحبه این بود که مصاحبهگر و
پاسخدهنده در موضع برابر باشند ( .)Kvale, 1983: 178در ابتدای مصاحبه بهصورت مختصر
هدف از مصاحبه عمیق عنوان میشد؛ سؤال اصلی و ابتدایی مصاحبه عبارت بود از
«خریدهای آخر کاالهای سوپرمارکتی که رفتید را به یاد آورید ،میخواهیم درباره آن صحبت
کنیم؟» و همچنین تمام جنبههایی از خریدی که داشتید و قبل از آن برای شما سپریشده
را تعریف کنید؛ و سپس در حین مصاحبه سؤاالت دیگر با بهکارگیری انواع کاوشها پرسیده
میشد ،کاوشهایی مانند کاوشهای آرام ،1پزواکی 2و خب یا آهها 3و «لطفاً در این مورد
1. Silence Probes
2. Echo Probes
3. Uh Huh
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بیشتر توضیح دهید» برای تحریک مشارکتکنندگان برای دریافت اطالعات بیشتر استفاده
شد.
مدت زمان مصاحبهها میان  40تا  55دقیقه متغیر بود و تا رسیدن به اشباع نظری که
 14مصاحبه بود ،مصاحبهها ادامه یافت .در جدول  ،1ویژگیهای جمعیتشناختی
مشارکتکنندگان ارائهشده است .بهمنظور بررسی اعتبار مصاحبهها ،رو روش اعتبار پایانی یا
نهایی 1استفاده شد که نتایج مصاحبه پس از پیادهسازی به مشارکتکنندگان ارائه شد تا از
سوی آنها تأیید گردد .کوالیزی ( )115 :1913بیان میدارد که اعتباریابی توصیفهای
جامع از پدیدهی مورد مطالعه از سوی خود مشارکتکنندگان مهمترین معیار ارزیابی یافته-
های تحقیق پدیدارشناختی است (محمدپور.)234 :1392 ،
سه نوع قالب فروشگاهی که در مصاحبهها موردنظر بودند عبارتند از .1 :هایپرمارکتها یا
اصطالحاً سوپرسنترها که در ایران عبارتند از فروشگاههای رفاه ،شهروند ،اتکا ،هایپراستار،
هایپرمی (البته فروشگاههای بزرگ این برندها مطرح است که هر یک از برندها نام متفاوتی
را برای آن در نظر گرفتهاند)؛  .2فروشگاههای زنجیرهای محلی مانند افق کوروش ،جانبو،
هفت و  .3سوپرمارکتها و بقالیهای محلی.
بعد از انجام مصاحبه ،مصاحبهها در فایل ورد تایپ شده و سپس با نرمافزار Max QDA
ورژن  2013با روش تحلیل محتوا 2مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفتند .رده سنی
مصاحبهشوندگان نیز از  34تا  73سال بوده است .با توجه به اینکه این مطالعه با رویکرد
پدیدارشناسی انجام شده است ،کدهای مربوط به اهمیت زندگی مصرفکنندگان در قالب
اندازههای بزرگ و عبارت استخراج شده است (بلک و همکاران.)225 :1393 ،
جدول  :8مشخصات مشارکتکنندگان
شماره

کد شناسایی

جنیست

سن

شغل

برخورد

1

مهرداد

مرد

39

آزاد

همراهی در خرید
مصاحبه

8

نسرین

زن

73

خانهدار

همراهی در خرید
مصاحبه

2

صادق

مرد

37

کارمند

همراهی در خرید
مصاحبه

1. Final Validity
2. Content analysis
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2

بهزاد

مرد

43

کارمند

همراهی در خرید
مصاحبه

2

سرور

زن

59

خانهدار

همراهی در خرید
مصاحبه

2

زهرا

زن

34

کارمند

مصاحبه

7

مریم

زن

53

خانهدار

همراهی در خرید
مصاحبه

2

سعید

مرد

34

کارمند

همراهی در خرید
مصاحبه

2

مهسا

زن

35

کارمند

همراهی در خرید
مصاحبه

12

امید

مرد

33

کارمند

مصاحبه

11

لیلی

زن

37

کارمند

همراهی در خرید
مصاحبه

18

ماهرخ

زن

47

معلم
(پارهوقت)

همراهی در خرید
مصاحبه

12

محمد

مرد

40

مدیر

مصاحبه

12

امیر

مرد

37

مدیر

مصاحبه

 .2یافتههای پژوهش
از  14مصاحبه انجام شده 173 ،کد باز استخراج شد (بهدلیل اینکه رویکرد پدیدارشناسی که
عبارات برای کدگذاری مدنظر بودند و نه کلمات ،تعداد کدها نسبت به پژوهشهایی که
کلمات را به برای کدگذاری در نظر میگیرند بسیار کمتر است) که در مرحله بعد 19
مضمون فرعی از این کدها استخراج شد و در ادامه  9مضمون اصلی استخراج شد .در جدول
 3کدها در مضامین اصلی نشان دادهشده است.
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جدول  :2فراوانی کدها در هر یک از مضامین اصلی

 17زیر مضمون شناساییشده در قالب  9مضمون کلی تقسیمبندی شدند که عبارتند از
انتخاب کاال ،کیفیت کاال ،کارکردی ،ارزش ،خدمات فروشگاه ،راحتی ،محیط خرید ،ارضای
نفس و ایفای نقش .این  9مضمون در  3گروه انگیزانندهها جای میگیرند :انگیزههای مرتبط
با محصول ،انگیزههای مرتبط با فروشگاه و انگیزههای لذتگرایانه .نمای کلی این انگیزهها در
شکل زیر نشان دادهشده است .این در ادامه هر یک از مضامین اصلی بهصورت مختصر
توضیح داده میشوند .با توجه به تعاریف سه انگیزه اصلی ،دو انگیزه از  9انگیزه
شناساییشده جایگاهی مشترک را داشتند .بدینترتیب که انگیزههای کارکردی هم به
انگیزههای مرتبط با محصول و هم انگیزههای مرتبط با فروشگاه برمیگردند .همچنین
انگیزههای ارزش که مرتبط باقیمت است نیز هم با انگیزههای مرتبط با فروشگاه و هم
انگیزههای لذتگرایانه در ارتباط است.

شکل  :1انواع انگیزههای خریداران کاالهای سوپرمارکتی
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انگیزههای مرتبط با محصول

انگیزههای مرتبط با محصول شامل مضامین اصلی انگیزههای انتخاب کاال ،انگیزههای کیفیت
کاال و انگیزههای کارکردی است.
انگیزههای انتخاب

کاال1

مشارکتکنندگان بر دو دسته عوامل در انگیزههای انتخاب کاال تأکید داشتند .1 :گروهها 2و
دستهبندی 3وسیع و متنوع و  .2محصوالت خاص و تک .4بسیاری از مشارکتکنندگان اذعان
داشتهاند که خرید کردن از محلی که اصطالحاً همهچیز داشته باشد برای آنها مهم است.
اینهمه چیز برای آنها شامل گروههایی کاالیی مختلف و همچنین تنوع در داخل گروههایی
کاالیی است که مثالً در گروه شیر تنها یک برند با دو اندازه را نداشته باشد و تنوع برند در
گروههایی کاالیی را نیز شامل میشود .صادق اینگونه گفته است:

"چیزی که برایم مهم است اینکه با  1بار رفتن به خرید ،همهچیزهایی که میخواهم را
داشته باشد و نخواهم بهخاطر  2-1قلم بهجایی دیگری بروم".
امید نیز در خصوص کاالهای خاص اینگونه اظهار داشته است" :دوست دارم فروشگاهی
که میروم نمانامهایی را که میخرم را داشته باشد ،مثالً یکبار جرمگیر من را خریدیم و
برای خرید این جرمگیر به فروشگاه افق کوروش دوباره مراجعه کردیم .در فروشگاه افق
برندهایی را که میخواهم پیدا میکنم مثل هوم پالس ".لیلی نیز در خصوص کاالهای خاص
و تک اینگونه گفته است" :یک سری از برندها و جنسها را اصالً سوپرمارکتها ندارند مثالً
پنیر پیتزای مطهر را هر هایپر استار و شهروند پیدا میکنم".
انگیزههای کیفیت

کاال2

کیفیت کاالهای درون فروشگاهها ،از دیگر انگیزههای محرک برای خریداران است .معموالً
خریداران تصویر ذهنی کلی نسبت به کیفیت کاالهای ارائهشده در فروشگاه بهدست میآورند
و براساس آن کیفیت کاالهای فروشگاه را بهطورکلی ارزیابی میکنند .صادق در این رابطه
گفته است " :برندهای مطرح و شکل و شمایل ظرفش برامون مهمه و رنج کیفیتی که
فروشگاه از آن محصوالت دارد برایمان مهم است ".در مقابل هستند مشارکتکنندگانی که
خرید از گروههای کاالیی خاصی را از فروشگاه انجام میدهند یا نمیدهند .مریم اظهار
1. Product selection motivations
2. Category
3. Assortment
4. Unique product
5. Product quality motivations

822

تبیین پدیدار شناختی انگیزههای خرید کاالهای سوپرمارکتی در ایران

بخشی و همکاران

داشته است که" :برای کاالهای فاسدشدنی کیفیت برایم مهمتر است تا قیمت ،مثالً تا حاال
از این فروشگاهها (جانبو و افق کوروش) گوشت و مرغ نخریدهام".
انگیزههای

کارکردی1

بابین و همکاران ( )751 :1994انگیزههای کارکردی را چنین تعریف کردهاند :بهدست آوردن
آنچه نیاز یا خواسته است بهوسیله خریدکردن .به عبارتی بخش اول این تعریف که
دربردارنده نیاز و خواسته است به کاال برمیگردد و بخش دوم که عمل خریدکردن است به
فروشگاه برمیگردد ،لذا انگیزههای کارکردی را میتوان در هر دو دسته انگیزههای مرتبط با
کاال و انگیزههای مرتبط با فروشگاه دانست .برخی مشارکتکنندگان بیان کردهاند که بهدلیل
نیاز و خواسته خود کاالها را خریداری میکنند و به خرید کردن کاالهای سوپرمارکتی دنبال
برطرف کردن نیازهای مهم خود هستند؛ بنابراین ،به دست آوردن آنچه که خواسته و نیاز
است و بهوسیله خرید بهدست میآید بهعنوان انگیزه کارکردی تعریف میگردد .عمده
مشارکتکنندگان اظهار داشتهاند که عمده تصمیمات خرید کاالهای سوپرمارکتی در خانه و
یا قبل از ورود به فروشگاه میگیرند ،به عبارتی در مرحله قبل از خرید2؛ مهمترین دلیل
خرید این کاالها را میتوان انگیزههای کارکردی دانست که همگامی است که کاال را
میخواهند و یا نیاز دارند؛ اما مسئله اینجاست که انگیزههای دیگر در کنار انگیزههای
کارکردی نقش مهمی در انتخاب قالب فروشگاه و خرید اقالم دیگر دارند .نسرین گفته است:

"در ابتدا میبینم که در خانه چی داریم و چی نداریم ،در یخچال و در کابینتها؛ و اگه کاال
فاسدشدنی باشه خرید اونها در صورتی که به آنها نیاز داشته باشم باعث به وجود آمدن
آرامش در من میشود".
انگیزههای مرتبط با فروشگاه

انگیزه های مرتبط با فروشگاه شامل مضامین خدمات درون فروشگاه ،راحتی ،محیط خرید،
انگیزههای کارکردی و خرید ارزش است.
خدمات درون

فروشگاه2

مواردی همچون ساعات باز بودن فروشگاه ،پارکینگ داشتن فروشگاه ،تعویض کاالی معیوب
یا تاریخ گذشته ،در مضمون خدمات درون فروشگاه جای میگیرند که باعث ایجاد تمایز
میان فروشگاهها با قالبهای گوناگون میشوند.
1. Functional motivations
2. Pre-purchase
3. In-store service motivations
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از مهمترین خدمات درون فروشگاه که بسیاری از مشتریان برای قالبهای زنجیرهایهای
محلی و به آن اشاره کردهاند پارکینگ است .بهزاد اظهار داشته است" :با ماشین برای خرید

این کاالها (انبارشدنی) میرویم چراکه زیاد است و فروشگاه از خانه ما هم فاصله دارد و مهم
است که پارکینگ داشته باشد و پس از خرید راحت بتوانم کاالها را تا ماشین بیاورم ".در
خصوص تعویض کاالی معیوب نسرین گفته است " :هفته پیش بود که از جانبو خرید کردم
وقتی به خانه برگشتم دیدم که گوشتها کیفیت الزم را نداشته و رنگ آنها عوض شده
است ،با کاغذ خریدش بردم فروشگاه و پس دادم ".سعید در خصوص ساعات فعالیت
فروشگاه اینچنین گفته است " :ساعات باز بودنشان برایم مهم است چراکه من و همسرم هر
دو شاغل هستیم و بعضی وقتها آخر وقت به خرید میروم و به همین دلیل جایی میرویم
که تا دیروقت باز باشد".
انگیزههای

راحتی1

نزدیکی 2و سرعت خرید 3باعث شکلگیری انگیزههای راحتی خرید میشوند .برخی مشتریان
که انگیزههای راحتی خرید برای آنان اهمیت دارد یک یا هر دوی این عوامل را ذکر کردهاند،
بهعنوانمثال مریم اینچنین گفته است " :نزدیکی برای این کاالها (فاسدشدنی) برایم مهم
است ،تاریخ انقضا دارد و روزانه میاورند و برای دیروز و پریروز نمانده که ادم شک کنه".و
یکی دیگر از مشارکتکنندگان ،نسرین نیز اظهار داشته است" :چون نزدیک است به خرید از

این فروشگاه میرم و حتی اگر فروشگاه به محل زندگیم بسیار نزدیک باشد بعضی مواقع
حتی روزانه خرید میکنم و نه هفتگی ".برای برخی مشارکتکنندگان مانند سعید نیز هر
دوی این عوامل مهمند ".فروشگاه سر کوچه است و سریع میروم و میخرم و برمیگردم.
چون نزدیکترین محل برای خرید مایحتاج است خیلی برایم مناسبتر است ".در خصوص
خرید سریع نیز مهسا اینگونه گفته است " :جای پارک دارِ و سریع میروی داخل و میای
بیرون ،خیلی سریع و زیر  2دقیقه میتوانی خرید کنی و برگردی .اینکه معطل نشی و بتونی
سریع هر چی که میخوای رو برداری و زود حساب کنی و بیای بیرون برای من خیلی
مهمه".

1. Convenience motivation
2. Proximity
3. Speed of purchase
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خرید1

محیط خرید به فضایی ارجاع میدهد که برای کاال در دسترس خردهفروش است (انیس،
 .)215 :1397محیط فروش از دیدگاه خردهفروش یا محیط خرید از دیدگاه خریدار ،از دیگر
عواملی است که بر عمده خریداران تأثیرگذار است.
این مضمون اصلی شامل مضامین فرعی آشنایی با فروشنده ،رفتار پرسنل ،نظافت و
چیدمان فروشگاه میشوند .ماهرخ اظهار داشته است" :نوع برخورد پرسنل و آگاهی که از

کاالها به مشتری میدهند در خرید کاال مؤثر است .اگر پرسنل رفتاری مؤدبانه داشته باشند
باعث تشویق به خرید از آن فروشگاه میشوم ".لیلی در خصوص خرید از هایپرمارکتها
اینگونه گفته است ":اکثراً رفتار دوستانهای ندارند ولی ممکن است بهخاطر جنس مخالف
انگیزههای دیگری داشته باشند .مثالً من وقتی با لباس کار آنجا میروم خیلی به من توجه
نمیکنند ولی وقتی با لباس بیرون میروم خیلی به من توجه میکنند" .صادق در خصوص
نظافت و تمیزی فروشگاه اینگونه اظهار کرده است ".اکثر وقتها به همراه خانم و بچهام به
خرید میرویم و چون بچه باهام هست و توی فروشگاه حرکت میکنه و به خیلی چیزها
دست میزنه ،این نظافت برای ما مهمه ".و یا مریم اینچنین گفته است" :نظافت فروشگاه
برایم خیلی مهم است مثالً وقتی دارن بار خالی میکنن از جلوی فروشگاه دور میزنم و
برمیگردم چون که فروشگاه به هم میریزه و شلوغ میشه و کثیف و میرم دور میزنم بعد
دوباره میرم خرید چون که فروشگاه به خانه ما خیلی نزدیک است ".از دیگر موارد مهم برای
مشارکتکنندگان چیدمان کاالها و نظم و ترتیب آنها در فضای فروشگاه است .مهسا آشکار
کرده است که" :چیدمان فروشگاه برایم مهم است که مرتب و تمیز باشد و کاالها بهصورت

منظم در قفسهها باشند و همچنین قفسهها خالی و کثیف و شلخته نباشد".
انگیزههای خرید

ارزش8

قیمت از دیگر انگیزانندههایی است که باعث شکلگیری نوع سفر خرید در میان خریداران
میشود .قیمت و میزان تخفیفات است .در مطالعات انجام شده آرنولد و رینولدز (:2003
 )35با عنوان خرید ارزش از این مورد یاد کردهاند که به خرید از حراجیها ،در جستجوی
تخفیفها و چانیزنی تعبیر شده است .البته در مطالعه آنها در بستر مالها و مراکز خرید
انجام شده است و منظور افرادی هستند که بهدنبال این موارد در مالها و مراکز خرید
هستند و با چنین انگیزهای به آنجا میروند ،در تحقیق حاضر افراد برای انتخاب از
1. Shopping environment motivations
2. Value shopping
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فروشگاههای زنجیرهای محلی و هایپرها از این انگیزه یاد کردهاند .خرید ارزش از در
انگیزههای لذتگرایانه بیشتر دستهبندی شده است ،درحالیکه برخی مشارکتکنندگان
مطالعه حاضر اظهار داشتهاند از فروشگاه زنجیرهای الف خرید میکنند چراکه میدانند بر
روی گروه کاالهای هدف آنها ،اکثر اوقات برای یک یا چند کاال و برند تخفیف ویژه دارد.
بهعبارتی این انگیزه را هم میتوان در انگیزههای لذتگرایانه و هم انگیزههای مرتبط با
فروشگاه دستهبندی نمود.
با توجه به تورم فعلی و مشکالت معیشتی در کشور ،این عامل اهمیت بیشتری نسبت به
گذشته یافته است .در خصوص اهمیت قیمت سرور اینچنین گفته است " :قیمتهای خوب

را از طریق اس ام اسی که میاد مطلع میشویم و برای خرید به رفاه میرویم ولی برای
گوشت و مرغ  ..اس ام اس ها را میخوانیم ولی به فروشگاه نمیرویم ".لیلی اینچنین آشکار
کرده است که" :به خاطر اینکه در این فروشگاهها (شهروند و هایپر استار) خیلی وقتها
تخفیف می خوره و خرید از آنها بهصرفهتر است و من تعداد بیشتری از ان کاال را میخرم
چیزی که در سوپرمارکتها نیست".
انگیزههای لذتگرایانه

انگیزههای لذتگرایانه شامل انگیزههای خرید ارزش ،انگیزههای ارضای نفس و انگیزههای
ایفای نقش است که انگیزه خرید ارزش با انگیزههای مرتبط با فروشگاه مرتبط است و در آن
بخش موردبررسی قرار گرفته است.
انگیزههای ارضای

نفس1

انگیزههای دیگری که برخی مشارکتکنندگان به آنها اذعان کردهاند انگیزههای مرتبط با
ارضای فردی است مواردی مانند کاهش استرس و ایجاد آرامش در فرد .بابین و همکاران
( )751 :1994ارزش خرید را بهعنوان ارضای نفس و فعالیت درمانی شناسایی کردند .تااوبار
( )43 :1912مزایای ارضای نفس را در خرید تعریف کرده است بهگونهایکه فرآیند خرید
باعث ایجاد احساس بهتر در خریدار میشود .در نهایت ،خرید در ادبیات بهعنوان نوعی از
احساسات که در مقابله با رویدادهای استرسزا خواهد بود و یا باعث خارج کردن مسئله و
مشکلی از ذهن میشود ،تعریف شده است) . (Lee, Moschis, Mathur, 2001: 33مریم
آشکار کرده است که" :وقتی حوصله ندارم و به خرید میرم انرژی زیادی میگیرم .از خدا
تشکر میکنم که خرید کردهام و چیزهایی که نیاز داشتهام را گرفتهام ".مهسا نیز در
1. Self-gratification motivations

822

تبیین پدیدار شناختی انگیزههای خرید کاالهای سوپرمارکتی در ایران

بخشی و همکاران

خصوص خرید اینگونه گفته است" :من عاشق خرید کردنم حتی کاالهای سوپرمارکتی،
چون خرید تنشهای وجودم را کم میکنه و حس خوبی به هم میده و اعصاب خوردی ادم را
کم میکنم و خیالم را راحت میکنم".
ایفای

نقش1

خرید ایفای نقش براساس تئوریهای انگیزههای انسانی بهوسیله مک گوایر ()135 :1914
بنا شده است که بهموجب آن افراد بهوسیله نقشی که باید در زمان مشخص داشته باشند،
انگیزه پیدا میکنند .در واقع مردم ،از طریق افزودن نقشهای رضایتبخش و عمل کردن 2به
دنبال تقویت مفاهیم مرتبط با خود هستند ( .)Arnolds and Reynolds, 2003: 395بابین و
همکاران ( )750 :1994توضیح دادهاند که برخی مصرفکنندگان خرید را بهعنوان یک
وظیفه میبینند اما از تجربه خرید لذت میبرند و ارزشهای لذتگرایانه از فرآیند خرید را
بهدست میآورند.
مشارکتکنندگان آشکار کردند که ایفای نقش آنها در خانواده یکی از انگیزهای خرید
آنها است .با توجه به نقشی که برای مشارکتکننده در خانواده تعریف شده است آنها چه
زن باشند و چه مرد ،انجام خرید کاالهای سوپرمارکتی در هر دو گروه فاسدشدنی و
انبارشدنی را بخشی از وظایف و مسئولیت خود در خانواده میدانند .این انجام مسؤولیت و
ایفای نقش در احساس خوشایند بعد از خرید نیز برای مشارکتکنندگان نقش دارد .در این
رابطه ماهرخ گفته است:

" با توجه به اینکه اکثر خریدهای کاالهای سوپرمارکتی را من خودم انجام میدهم،
مسئولیت تشخیص و تهیه این نوع کاالها (انبار شدنی) در خانواده بر عهده من است و وقتی
این کاالها کم میشود خود در خرید بعدی آنها را تهیه میکنم".
همچنین امید اظهار داشته است که" :چون مرد خانواده و سرپرست خانواده هستم
خرید مواد ظرفشویی و  ...به خاطر نقشی است که در خانواده دارم و خانومم از من انتظار
دارد که این خریدها را درست و کامل و به موقع انجام دهم ".صادق مشارکتکننده دیگر نیز
اظهار داشته است که" :چون مرد خانواده هستم و مسئولیت خانواده با من هست و میتونم
این کار رو بکنم و یکباره هم انجام بدم برام حس خوبی دارد".

1. Role play
2. acting out
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بحث و نتیجهگیری
هدف اصلی این پژوهش ،تبیین انگیزههای خرید خریداران ایرانی از کاالهای سوپرمارکتی یا
مایحتاج ایرانی بوده است .در ادبیات ،تمرکز بررسیها و مطالعات انگیزههای خرید بیشتر بر
مالها و مراکز خرید بوده است ( Arnold and Reynolds, 2003: 81; Beatty and Ferrell,
1998: 172; Haytko and Baker, 2004: 71; Kim and Kim, 2008: 412; Roy, 1994:
) )145; Wakefield and Baker, 1998: 522و مطالعات کمی در خصوص انگیزههای خرید

در کاالهای سوپرمارکتی انجام گرفته است که اکثر آنها نیز در کشورهای غربی بوده است
( Westbrook and Black, 1985: 92; Ganesh et al.,, 2007: 375; Jamal et al, 2006:
.)75
در مطالعات انگیزههای خرید کاالهای سوپرمارکتی در کشورهای غربی انگیزههای مرتبط
با محصول و لذتگرایانه برجسته هستند درحالیکه در مطالعه حاضر انگیزههای مرتبط با
فروشگاه نیز در کنار دو گروه دیگر انگیزهها (مرتبط با محصول و لذتگرایانه) اهمیت ویژهای
برای خریداران ایرانی دارد .در کشورهای غیرغربی تجربه خریداران عمیقاً از محیط فروشگاه
تأثیر میگیرد ( )Shavitt, and Barnes, 2020: 49و در این تحقیق ،این مورد بهصورت کامالً
جداگانه و برجسته شناسایی شد و دریافتیم که عوامل مرتبط با محیط که در این تحقیق
آنها را عوامل مرتبط با فروشگاه نامیدیم ،بر انگیزههای خرید ،خریداران شرقی بسیار
تأثیرگذار است و که این انگیزهها در کنار انگیزههای مرتبط با محصول و انگیزههای
لذتگرایانه شناسایی و معرفی شدند.
براساس یافتههای تحقیق نه مقوله خدمات فروشگاه ،راحتی ،محیط خرید ،انگیزههای
کارکردی ،خرید ارزش ،انتخاب کاال ،کیفیت کاال ،ارضای نفس و ایفای نقش انگیزههای
خریداران را در بر میگیرد.
همچنین ،این مطالعه بر کاالهای سوپرمارکتی متمرکز بوده است درحالیکه بسیاری از
مطالعات بر کاالهای فش و بادوام 1تمرکز داشتهاند و انگیزههای مرتبط با کاالهای
سوپرمارکتی نیز صرفاً کارکردگرایانه 2دیدهشدهاند .پس از شناسایی مقولهها ،مطالعات انجام
شده در حوزه انگیزههای کاالهای سوپرمارکتی موردبررسی دقیقتر قرار گرفت که نه مقوله
شناسایی شدند.

1. Fashion and durable
2. Utilitarian
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نه مقوله شناساییشده در سه گروه انگیزه قرار میگیرند .1 :انگیزههای مرتبط با محصول
 .2انگیزههای مرتبط با فروشگاه  .3انگیزههای لذتگرایانه
انگیزههای مرتبط با محصول نیز عبارتند از :انتخاب کاال ،کیفیت کاال ،انگیزههای
کارکردی ،خرید ارزش.
در این پژوهش انتخاب کاال ،دو بعد دارد ،یکی گستردگی گروهها و دستهبندی درون
گروه های کاالیی و دیگری ارائه محصوالت خاص و تک در فروشگاه .گستردگی گروهها و
دسته بندی ،در میان خریداران به تنوع شهرت دارد .این مقوله با یافتههای ترن بالنچ و
بوشوف ( )7 :2004همخوانی دارد و دستیابی به محصوالت خاص از یافتههای این تحقیق
است که قابلتأمل است.
عوامل محیطی نقش مهمی در انگیزههای خرید در فرهنگهای شرقی دارند که در این
تحقیق نیز تحت عنوان انگیزههای مرتبط با فروشگاه نامگذاری شدهاند .مقولههای
شناساییشده انگیزههای مرتبط با فروشگاه نیز عبارتند از.1 :خدمات فروشگاه .2 ،راحتی.3 ،
محیط خرید .4 ،انگیزههای کارکردی و  .5خرید ارزش.
در مقوله خدمات فروشگاه ،پارکینگ بیشترین فراوانی را داشته است ( 14مورد) و به
عقیده خریداران ،پارکینگ مهمترین خدمت فروشگاه است مخصوصاً برای فروشگاههای
بزرگ تر .به عبارتی پارکینگ بیشترین اهمیت را برای هایپرها و سپس زنجیرهایهای محلی
در میان خدمات فروشگاه دارد ،چراکه عمدتاً تعداد اقالم سبد خرید مشتریان از این
فروشگاهها زیاد بوده و حملونقل آنها برای مشتریان دغدغه مهمی است که بهراحتی انجام
شود .ساعات کار فروشگاه با  7فراوانی در رتبه بعدی قرار دارد .ساعات زیاد فعالیت فروشگاه
بیشتر برای افراد شاغل و خانوادههایی که مرد و زن هر دو شاغل هستند ایجاد انگیزه
می کند .تعویض کاال از دیگر موارد خدمات فروشگاه است که در این مطالعه فراوانی  2را
داشته است .با توجه به مطالعه مطالعات اکثراً غربی انجام شده در این حوزه ،این مورد در
ایران اهمیت کمتری نسبت به کشورهای غربی دارد و دغدغه کمتری برای مصرفکنندگان
ایرانی دارد .این مقوله با یافتههای ترن بالنچ و بوشوف ( )1 :2004نزدیک است .در مقوله
محیط خرید ،نظافت با  14مورد بیشترین اهمیت را برای مصرفکنندگان داشته است.
چیدمان و نظم و ترتیب ارائه کاالها در فروشگاه و همچنین مواردی مانند چک اوت سریع 4
مورد فراوانی را داشتهاند .البته در ذهن مصرفکنندگان ایرانی چیدمان و نظافت بسیار به هم
نزدیک هستند و مصرفکنندگان بعضاً این دو را مترادف با هم میدانند .نظافت فروشگاه نیز
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 14فراوانی و رفتار پرسنل نیز  11فراوانی را به خود اختصاص دادهاند .نظافت فروشگاه باعث
میشود که مشتریان احساس بهتری از محل فروشگاه داشته باشند و رسیدگی به فروشگاه را
در خود مستتر دارد یعنی پرسنل فروشگاه برای مشتریان احترام قائل هستند و همچنین در
فروشگاهی که نظافت بهتری داشته باشد از دید مشتریان احتمال وجود کاالهای تاریخ
گذشته و معیوب نیز کمتر است .رفتار و ادب پرسنل و اینکه جواب سؤاالت مشتریان را به
طرز صحیحی ارائه کنند و همچنین نخواهند با اصرار زیاد به مشتریان کاالها را به فروش
برسانند برای مشتریان اهمیت دارد.
بسیاری از مطالعات قبلی انجام شده نقش انگیزههای لذتگرایانه را در محیطهای آنالین
خردهفروشی و یا خردهفروشیهای با کاالهای لذتگرایانه بررسی کردهاند (بهعنوانمثال
(Childers et al., 2001: 521; Kukar-Kinney and close, 2010: 246; Overby and

) lee, 2006: 1162اما مطالعات کمی به تأثیر خریدهای واقعی مصرفکنندگان در محیط-
های خردهفروشی فیزیکی مانند هایپرمارکت ها و فروشگاههای راحتی پرداخته بودند .بهطور
خاص ،فرض گرفته میشد که انگیزههای خرید لذتگرایانه در بخش کاالهای سوپرمارکتی
(فروش بیشتر محصوالت سودجویانه) متفاوت از مال ها و مراکز خرید است (فروش بیشتر
محصوالت لذتگرایانه) زیرا کاالهای سودجویانه کاالهای غالب برای حراج در بخش خواروبار
در هایپرمارکت ها هستند و امیال خرید لذتگرایانه مصرفکنندگان را راضی نمیکنند
( .)Yim et al., 2014: 535در این مطالعه ،عالوهبر بررسی انگیزههای سودجویانه ،مطالعه
انگیزههای لذتگرایانه برای کاالهای سودجویانه موردنظر بوده است .انگیزههای لذتگرایانه
شامل مقولههای ارضای نفس و ایفای نقش و خرید ارزش هستند .شناسایی انگیزههای
لذتگرایانه در خصوص کاالهای سودجویانه 1در کشور ایران و در میان خریداران ایرانی از
مهمترین اهداف این پژوهش بوده است .بر روی انگیزههای لذتگرایانه برای کاالهای فشن و
بازدید از مال ها و مراکز خرید مطالعات زیادی انجام شده است اما در خصوص کاالهای
سودجویانه این مورد کمتر بررسی شده است ،مخصوصاً در کشورهای شرقی .خرید این
قابلیت را دارد که احساس بهتری به بودن فرد بدهد و باعث کاهش استرس و حل بهتر شود.
این یافتهها با آنچه آرنولد و رینلودز ( )33 :2003دریافتهاند همخوانی دارد؛ با این تفاوت که
آنها این مسئله را برای خرید از مالها یافته بودند و در این تحقیق ارضای نفس در خصوص
انگیزههای خرید کاالهای سوپرمارکتی شناسایی شد.
1. Utilitarian
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ایفای نقش نیز  1فراوانی را در مصاحبهها داشته است و اهمیت این مورد را در خصوص
خرید کاالهای سوپرمارکتی نشان میدهد .در خریدارانی که انگیزههای ایفای نقش در آنها
پررنگ است ،احساس وظیفهای که در مقابل اعضای خانواده دارند و مسؤولیتی که برای خود
در قبال آنها قائلاند ،بسیار با اهمیت است .تااوبار ( )41 :1912انگیزه ارضای نفس را
شناسایی کرده است و مطالعه حاضر با آن نتایج همخوانی دارد.
انگیزههای لذتگرایانه برای خرید از زنجیرهایهای محلی و بیشتر نمایان شده است .از
دالیل این مسئله می توان به مدت زمان بیشتر این خریدها و محیط متفاوتی که دارند ،اشاره
نمود .مثالً گذراندن زمان بیشتر در این فروشگاهها و دیدن کاالهای متنوع باعث کاهش
استرس بیشتری از مشارکتکنندگان میشود.
بهطورکلی برای مطالعه مصرف و پسامدهای آن مانند مصرفگرایی در جامعه ایران و در
میان مصرفکنندگان ایرانی گام نخست ،مطالعه مسائل مربوط به خرید است .جاییکه
مصرف کاالها از آنجا نشات میگیرد .انگیزههای خرید نیز گام نخست در سفر خرید
مصرفکنندگان است .در مطالعه حاضر انگیزههایی که باعث رشد فروشگاههای زنجیرهای در
ایران میشوند شناسایی شدند .در صورتیکه حفظ ساختار فروش سنتی کاالهای
سوپرمارکتی از سوپرمارکتها و بقالیها مدنظر باشد ،میبایست با توجه به این انگیزهها،
ساختار و چگونگی انجام فعالیتهای این ساختار سنتی مورد بازنگری قرار گیرند .همچنین
با یافتههای این پژوهش نمایان شد که در همین کاالهای سوپرمارکتی که به ظاهر،
انگیزههای لذتگرایانه مهم نیستند ،شاهد هستیم که این انگیزهها اهمیت بسیاری برای
مصرفکنندگان ایرانی دارند.
محدودیتها و تحقیقات آتی
این مطالعه ،بینش های های مهمی از رفتار خریداران در مرحله قبل از خرید را شناسایی
کرده است؛ اما این پژوهش نیز محدودیتهایی داشته است :این مطالعه در ایران و در شهر
تهران انجام شده است که گستردگی جغرافیایی مطالعه در شهرهای دیگر بهخصوص
شهرهای کوچک میتواند موردتوجه قرار گیرد چراکه در آنها تأثیرات فرهنگی و اجتماعی
متفاوتی بعضاً وجود دارد .در میان مشارکتکنندگان فعلی و بهطورکلی میتوان گفت در
شهر تهران ،زنان نقش پررنگی در خریدهای سوپرمارکتی دارند و ممکن است در مطالعه
شهرهای دیگر و کوچک تر این چیرگی به این نحو نباشد و مسئولیت خرید بیشتر بر مردان
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باشد که ممکن است که انگیزه ایفای نقش در آنها به شکل متفاوتی بروز نماید؛ برای
تحقیقات آتی پیشنهاد میگردد که گسترده فرهنگی و جغرافیایی وسیعتری موردبررسی
قرار گیرد .به وضعیت اقتصادی خانوار و فرد خریدکننده هم در این تحقیق پرداخته نشده
است ،ممکن است با متفاوت بودن وضعیت اقتصادی خانوار و فردی که خریدهای
سوپرمارکتی خانوار را انجام میدهد ،سطوح انگیزهها در افراد متفاوت باشد که در تحقیقات
آتی میتواند موردتوجه پژوهشگران قرار گیرد.
بررسی تأثیر عناصر فرهنگی مانند جمعگرایی و فردگرایی و یا سبک فکری و تأثیرات این
عوامل زمینهای بر انگیزههای خریداران و مصرفکنندگان میتواند تفاوتهای فرهنگی میان
جوامع شرقی و غربی را آشکارتر نماید.
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