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چکیده
خرید کردن یکی از ابزارهای ضروری در تأمین نیازهای اولیه و ارضای نیازهای
روانی است .هدف این مطالعه ،فهم رفتار خرید شب عید در زنان است که منظور
آن کسب درک و بینش عمیقتر و غنیتر درباره این پدیده میباشد .از اینرو توجه
به رفتار خرید شب عید از نگاه زنان ایرانی از نوآوری این پژوهش میباشد .پژوهش
حاضر با صبغه کیفی مبتنی بر پارادایم تفسیری است که به مدد راهبرد پژوهش
پدیدارشناسی به اجرا درآمده است .به منظور گردآوری دادهها با سیزده نفر از زنان
خانهدار و شاغلی که دارای فرزند و در بازه سنی  ۰۳تا  ۰۳سالگی بودند ،مصاحبه
نیمه ساختاریافته صورت گرفته است .برای تحلیل دادههای مصاحبه از روش ون
منن (تجزیهوتحلیل درون مایهای) استفاده شده است .یافتههای حاصل از پژوهش
مشتمل بر سه دورن مایه است که عبارتند از «ماهیت خرید شب عید»« ،پیامدهای
خرید شب عید» و «فرایند خرید شب عید» .نتایج پژوهش نشان میدهد که پدیده
خرید شب عید دارای چهار درون مایه «اتمام روزهای سخت»« ،شادی و تکاپو»،
«خوداظهاری» و «نوستالژی کودکانه» است که پیامدهای اقتصادی ،اجتماعی و
روانی مثبت و منفی به همراه دارد.
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 .1مقدمه
زنان و مردان اجزای اصلی تشکیلدهنده هر جامعه هستند که از نیازها ،سالیق و خواستههای متفاوتی برخوردارند،
در نتیجه به گونهای متفاوت اقدام به خرید یک کاال میکنند ( .)Siddiqui, 2016زنان زمان زیادی را برای
ارزیابی کاالها صرف میکنند در حالی که مردان زمان بیشتری را در بررسی قیمت محصوالت صرف میکنند
( .)Zhang et al, 2018زنان دوست دارند که هر کاال یا محصولی را که خریداری میکنند ،لمس نمایند ( Cho
 )& Workman, 2015و نام تجاری محصول ،تناسب ،ظاهر و کیفیت محصوالت برایشان بسیار مهم میباشد
( .)Jain et al, 2017فرایند خرید زنان از مردان طوالنیتر است .زیرا حس لذت خرید برای زنان شادیآور و
آرامشبخش می باشد ،به همین دلیل دوست دارند زمان زیادی را به انجام این کار اختصاص دهند ( & Sheng
 .)Hsiaoping Yeh, 2016به این ترتیب ،تولیدکنندگان و فروشندگان برای موفقیت بیشتر کسب و کار خود
بایستی آگاهی کاملی از تفاوتهای جنسیتی این دو گروه داشته و محرکهای اصلی مشتریان خود (به خصوص
مشتریان زن) را بشناسند .تشخیص جایگاه زن در مدیریت مصرف خانواده بیشتر از آن است که بتوان با عدد و
رقم سنجیده شود؛ زیرا بسیاری از تالشهای زنان در ابعاد مختلف قابل مقایسه نیست .به اعتقاد بسیاری از
کارشناسان ،زنان بزرگترین جمعیت خریداران محصوالت مختلف در جهان را تشکیل میدهند به گونهای که یا
خودشان خرید میکنند و یا روی خرید  0۳درصد محصوالت و خدمات تأثیر میگذارند (.)Siddiqui, 2016
آمارها نشان داده است که زنان تنها برای خودشان خرید نمیکنند .از آنجایی که حدود  3۳درصد خریدهای آنان
مستقیماً مرتبط با خانه و خانواده است ،در نتیجه آنها برای خانواده خود نیز خرید میکنند و از سویی دیگر با
توجه به این که مدیران خواستار محیطهای اداری زیبا برای خود هستند ،زنان برای محیط کار خود نیز خرید
میکنند .از اینرو زنان از قدرت خرید باالیی برخوردار هستند .زنان به گونهای متفاوت از مردان خرید میکنند،
آنها با احساس خرید میکنند و بررسی میکنند که چگونه یک خرید بزرگ میتواند بخشی از برنامه کلی زندگی
آنها را دربربگیرد ( .)Guha, 2013همچنین آنها به این موضوع توجه میکنند که چگونه چیزی که قصد خرید
آن را دارند ،میتواند زندگی و روابط آنها را بهبود ببخشد .همچنین زنان نظرات دیگر زنان را هم در مورد
محصوالت و خدماتی که میخواهند بخرند ،میپرسند .آمارها نشان داده که خریدهای بیش از نیمی از زنان متأثر
از دوستان و صاحبنظرانی است که به آنها اعتماد دارند و اگر او از خرید خود راضی باشد این تجربه را با دوستان
خود نیز در میان میگذارد ( .)Pandey & Dixit, 2011اصوالً زنان خرید خود را طی چند مرحله انجام میدهند.
آنها نظر خود را میگویند ،نگاه میکنند ،فکر میکنند ،مرور میکنند ،تعمق میکنند ،از دوستان خود سوال و از
نمایشگاهها و فروشگاههای کاال دیدن میکنند ،چون میخواهند تصمیم بگیرند که بهتر است چه جنسی را بخرند
یا نخرند .آنها بیرون میروند ،خرید میکنند تا اطالعات کسب کنند و به شناخت در مورد زندگی خود دست
یابند ،نه اینکه صرفاً فقط خرید کنند .زنان ابتدا احتماالت را در نظر میگیرند و بعد به یافتن نقطه مشترک بین
سالیق خود و این احتماالت میپردازند و سپس برای خرید خود برنامهریزی میکنند و در آخر با اطمینان خرید
خود را انجام میدهند ( .)Sathish et al, 2015بنابراین زن به عنوان یک مدیر اقتصادی در خرید و نحوه مصرف
نقش مهمی در جامعه برعهده دارد.
عِید یا جشن به مناسبتی شاد و فرخنده اطالق میگردد که مردم یک جامعه آن را جشن میگیرند .یکی از
مهمترین و اصلیترین جشنهای ایرانیان که از دیرباز و از ایران باستان نسل به نسل منتقل شده است ،عید
نوروز میباشد .این عید ایرانی و مذهبی توسط تمام اقوام ایرانی و در میان اهالی شهر و روستا با هر طبقه اجتماعی
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برگزار میشود .هر ساله خانوادههای ایرانی با انجام آداب و رسوم خاص آن به استقبال سال جدید میروند که
یکی از مهمترین آن خرید کردن است .خرید کردن یکی از ابزار ضروری در تأمین نیازهای اولیه مانند خوراک و
پوشاک و ارضای نیازهای روانی مانند تنوعطلبی ،جلب توجه اطرافیان ،افزایش اعتماد به نفس یا کاهش اضطراب
است و توجه به الگوهای صحیح خرید و مصرف یکی از مهمترین معیارهای برخورداری از بهداشت روانی و
زندگی سالم میباشد .خرید شب عید نیز دارای نکات و کارکردهایی در حوزه اجتماع است .مسلم است که خرید
کردن یک حسن برای جوامع محسوب میشود و بسیار هم پسندیده است؛ خرید کردن افراد یک جامعه نشان
میدهد شاخص اقتصادی آن جامعه باالست و در واقع از نظر اقتصادی شرایط مناسبی دارد .همچنین خرید کردن
افراد میتواند به نفع تولید جامعه باشد ،موجب افزایش اشتغال گردد و میتواند از بروز انواع آسیبهای اجتماعی
نیز جلوگیری کند؛ ولی خرید شب عید به دلیل انجام آن در بازه زمانی مشخص و به جهت نوع نگاه مصرفکننده
و الگوی مصرفی خاصی که در آنها وجود دارد ،متفاوت از خریدهای دیگر در طول سال میباشد .زیرا زمان برای
رقابت بسیار محدودتر ،همچنین حضور رقبا و مصرفکنندگان نیز گستردهتر است .عالوه بر این ،خرید شب عید
به طور جمعی صورت میگیرد نه تنها در روابط اجتماعی افراد تاثیر میگذارد ،بلکه موجب تغییر خلق آنها نیز
میشود که در ذات خویش فعالیتی اجتماعی لذتبخش میباشد (.)Pakravan, 2015
هدف این مطالعه واکاوی پدیدارشناسانه پدیده خرید شب عید از دیدگاه زنان است که منجر به کسب درک
عمیقتر از این پدیده میشود و افقهای تازهتری را درباره پدیده خرید شب عید مینمایاند تا راهنمایی برای
بازاریابان در تدوین راهبردهای بازاریابی آنان باشد .با توجه به بررسی صورت گرفته در یک نظرسنجی بر روی
 0۳۳۳خریدار مشخص شد که مردان در عرض  0۲دقیقه از خرید خسته میشوند در حالی که زنان تا دو ساعت
هیچ نشانهای از خستگی از خود نشان نمیدهند و زنان به طور متوسط  ۰33ساعت و  ۰۲دقیقه در سال را به
خرید میگذرانند .متناسب با تغییر و تحوالت در جامعه و ظهور نسل جدید  Zدر بازار پیشبینی میگردد که
میانگین درآمدی زنان از مردان بیشتر خواهد بود .آمارها حاکی از آن دارد که زنان بیش از  10درصد از خریدهای
مصرفکنندگان را شامل میشوند و  ۵0درصد از آنان به عنوان اصلیترین خریدار در خانوادههای خود معرفی
میگردند 00 ،درصد از مادران در رسانههای اجتماعی فعال میباشند و به طور میانگین  ۵۰بار در هفته در مقایسه
با مردان نام تجاری را در ذهن خود مرور میکنند ۲۰ ،درصد از مادران قبل از خرید کاالی جدید از سایر مادران
مشورت میگیرند و  ۲۰درصد از آنها مشورت با سایر مادران و دوستان خود را به عنوان موثرترین روش و
معتبرترین متخصصان میدانند و  3۰درصد از زنان اطالعات و تجربیات خود را در اختیار دوستان و همدیگر قرار
میدهند ( )Zhang et al, 2018و با همه اهمیتی که خرید شب عید در زندگی فردی ،اجتماعی و اقتصادی
جامعه دارد و با توجه به رخدادی که هر ساله تکرار میشود و بخش عظیمی از جریان گردش پولی و تغییر و
تحوالت بازار را در آخر هر سال تحت تاثیر قرار میدهد و چرخه اقتصادی کشور را دچار فراز و فرودهای خاص
خود میکند ،درباره آن کمتر از سایر موضوعات سخن به میان آمده است .صرف نظر از تعاریف و مفاهیم عامیانهای
که درباره پدیده خرید شب عید وجود دارد تاکنون درباره تجربه خرید شب عید با دیدگاههای آن پژوهشی صورت
نگرفته است .به منظور مطالعه تجربه خرید شب عید باید از فنون کیفی بهره جست ،چرا که به جای تاکید بر
پیشبینی ،کنترل و اندازهگیری به کشف و واکاوی معنی آن تاکید میگردد .برای درک تجربه ذهنی خرید شب
عید باید از حصارهای روششناختی مرسوم و رویکردهای اثباتگرا که دارای روششناختیهای کمی است و به
لحاظ هستیشناسی فاقد توانایی درک پدیدههای ذهنی و معانی مورد نظر افراد است و امکان فهم و تبیین مناسب
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پدیده را فراهم نمیآورد ،اجتناب کرد .چرا که افراد ،واقعیتهای اجتماعی را با ذهن خود و با تعبیر و تفسیرهایشان
به طرز خاصی تجربه و درک میکنند .بنابراین باید معنای عمل و رفتار ،همانگونه که افراد آن را درک میکنند،
شناخته شود و باید تمامی توضیحات علمی دنیای اجتماعی به معنی موجود در ذهن انسانها و کردارهای آنان را
که واقعیت اجتماعی از آنها سرچشمه میگیرد ،اشاره کند .برای دستیابی به این مهم ،پژوهشگر باید به منظور
درک انسان ،ساختار اندیشه خود را با ساختارهای اندیشه و نحوه تفکر افراد منطبق سازد .برای عملی کردن چنین
پژوهشهایی ،روش پدیدارشناسی مفید است .به نظر میآید با این روششناسی ،آشکارسازی حوزههایی از وجود
که از طریق تجربه ،خود را با قطعیت کامل عرضه میکند ،ممکن است؛ زیرا این روش میکوشد معانی را آنچنان
که در زندگی روزمره زیسته میشود ،آشکار نماید ( .)Danaee Fard et al, 2012به همین منظور در راستای
نیل به تبیین و فهم پدیده خرید شب عید از راهبردهای پدیدارشناسی در گفتمان تفسیری استفاده میشود که
مراحل انجام پژوهش به شرح زیر میباشد :در بخش مبانی نظری و پیشینه مطالعاتی ضمن تعریف مفهوم رفتار
مصرفکننده ،سیر مطالعاتی ادبیات تفاوتهای جنسیتی و به طور ویژه مطالعات رفتار خرید زنان به طور کامل
تشریح میگردد ،در ادامه متناسب با ماهیت و هدف پژوهش ،روششناسی پدیدارشناسی در رفتار خرید زنان به
صورت گام به گام تشریح میشود و در نهایت پس از بیان یافتههای پژوهش ،متناسب با خروجی به دست آمده،
نتیجهگیری کلی و پیشنهادهای کاربردی برای مدیران ،بازاریابان و فعاالن حوزههای بازاریابی و رفتار مصرف-
کننده بیان میگردد؛ امید است راهنمای مناسبی برای آنان باشد.

 .2مبانی نظری و پیشینه پژوهش
رفتار مصرفکننده به فرایند انتخاب ،خرید ،استفاده از محصوالت و خدمات یا ایدهها برای برآورده کردن نیازها
و خواستهها تعریف میگردد ( .)Spacil & Teichmannova, 2016رفتار مصرفکننده شاخص فعالیتهای
ذهنی ،جسمی و احساسی که مردم هنگام انتخاب ،خرید ،استفاده از محصوالت و خدمات به منظور برآورده کردن
نیازها و خواستههایشان انجام میدهند ،گفته میشود ( )Eshra & Beshi, 2017و رفتار خرید مصرفکننده به
مجموعهای از فرایندهای تصمیمگیری ،انتخاب ،خرید و رفتارهای پس از خرید اطالق میشود ( Rehman et
 .)al, 2017مصرف از عوامل متعددی مثل سلیقه ،انتخاب و جنسیت تاثیر میپذیرد ( .)Bahar, 2007در تجزیه-
وتحلیل تفاوتهای مصرفکننده موضوع تفاوتهای جنسیتی بسیار حائز اهمیت و مهم میباشد .موضوع تفاوت-
های جنسیتی در مطالعات رفتار مصرفکننده از اوایل دهه  03۲۳در مباحث رفتارشناسی مطرح شده است و از
آن زمان به بعد مطالعات و پژوهشهای متفاوتی در حوزههای فرایند تصمیمگیری مردان و زنان ( & Sheng
 ،)Hsiaoping Yeh, 2016; Beak et al, 2012استراتژیهای جنسیتی مربوط به پردازش اطالعات ( Bhagat
 ،)& Williams, 2008; Park et al, 2007نحوه تصمیمگیری و رفتارهای خرید آنالین ( & Kumar
 )Varshney, 2012; Ahmad et al, 2015مورد بررسی و مداقه قرار گرفته است .اکثر مطالعات پیشین اذعان
میدارند که مفهوم تفاوتهای جنسیتی و تاثیر آن در مطالعات رفتار مصرفکننده برگرفته از هنجارهای اجتماعی،
عرفی و فرهنگی میباشد (.)Kolyesnikova et al, 2009
محققان رفتار مصرفکننده در دهه  03۵۳عمدتا دو موضوع مرتبط با جنسیت را مورد بحث قرار دادند :بررسی
جنسیت در تبلیغات و این که جنسیت چگونه میتواند به عنوان یک ساختار رفتاری نظاممند ،پیشبینی کننده
سایر رفتارها باشد ( .)Ahmad et al, 2015در دهه  ،031۳بیشترین دیدگاههای نظری بر پایه رویکردهای
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روانشناختی پی ریزی شدند که یکی از آن دیدگاهها ،دیدگاه تئوری چشم انداز کافمن و تروسکی 03۵3 0که در
مورد اثرگذاریهای اجتماعی و فرهنگی مصرفکننده میباشد ،میتوان اشاره نمود ( .)Roy et al, 2016همچنین
در دهه  031۳اندیشمندان پست مدرنیسم با نگاهی متفاوت نسبت به مدرنیته و تحتالشعاع قرار دادن دیدگاههای
آنان ،مفهوم جنسیت و تفاوتهای جنسیتی را یک مفهوم پیچیده و مبهم عنوان نمودند ( .)Jain et al, 2017با
مطرح کردن بحثهای هویت جنسیتی و ساختارهای مردانگی و زنانگی در مطالعات رفتار مصرفکننده ،دیدگاه-
های جدیدی را در مطالعات رفتارشناسی مطرح نمودند .در هر حال در تعریف جنسیت یک جنبش چرخهای مطرح
گردید که مطالعات اخیر آن را به صورت چرخهای دوجانبه و به عنوان دو روی سکه مطرح نمود .به طوری که
جنسیت به معنای سازههای مردانه و آن چه که باید مرد باشد و آن روی سکه ساختارهای زنانه و آن چه که باید
زن باشد ،تعریف میشود ( .)Bettany et al, 2010به عبارتی ،خالصهای از روند ادبیات موجود مربوط به جنسیت
و تفاوتهای جنسیتی بیان میدارد که مطالعات در حوزه تفاوتهای جنسیتی در ابتدا به صورت پراکنده و
زیرمجموعهای از مطالعات رفتار مصرفکننده بوده است ،ولی به تدریج با گذشت زمان و پررنگتر شدن نقش،
اهمیت و اثرگذاری آن رفته رفته به عنوان یکی از پایههای اصلی مطالعات رفتار مصرفکننده و پژوهش های
بازاریابی مطرح شده و مورد توجه قرار گرفته است ( .)Chen et al, 2016بر این اساس از دهه  0330مطالعات
رفتار خرید زنان نیز در بررسیهای تفاوت جنسیتی وارد شده و نظریههای متفاوتی نیز در این زمینه بحث و مطرح
شده است که یکی از آنها نظریههای سه گانه جنسیتی میباشد که این سه مکتب از لحاظ معرفتشناسی با
همدیگر فرق داشته و به صورت متفاوت عمل میکنند (.)Zhang et al, 2018
به همین منظور ،تفکرات بنیادین به محققینی اطالق میشود که تفاوتهای جنسیتی را بیش از حد ساده و بسیار
جزئی میدادند ( .)Asiamah et al, 2016در مقابل ،دیدگاه فمنیستی مخالف با دیدگاه بنیادین میباشد و تعصبات
جنسیتی را مورد انتقاد قرار میدهند که به این نوع نظریهها ،دیدگاههای ویرانگر گفته میشود .فمنیستها معتقدند
که دانش و اطالعات ،جزئی از واقعیتهای اجتماعی میباشند که دانش و تجربههای زنان جامعه نیز از دانشهای
ضروری و ملزم در جامعه میباشند که از دید جامعه بیارزش و بدون توجه قلمداد میگردد و کم اهمیت جلوهگر
شده است ( .)Kumar & Varshney, 2012دیدگاه زنانه پیشنهاد میدهد که دیدگاههای سنتی و بنیادین باید
از لحاظ شخصیتی تصمیمگیری و تصمیمسازی شود .سومین دیدگاه ،پسامدرنیسم فمنیستی است که معتقدند
فرهنگ و اقتصاد به گونهای به هم نزدیک شدهاند که مصرف کلیه نیازها و خواستهها نشات گرفته از شکلگیری
اجتماعی میباشد ( .)Mascarenhas, 2011این دیدگاه بیان میدارد که همگن بودن در میان زنان وجود ندارد
و تمامی وقایع و حقایق منشا واقعیت اجتماعی دارد .روی دیگر سکه در تفاوتهای جنسیتی بحث احساسات
مطرح میگردد ( .)Roy et al, 2016همان طور که میدانید از زمان افالطون عقل با عقالنیت و مردانگی و
احساسات با غیرمنطقی بودن و زنانگی همراه بوده است .در حالی که مکتب فمنیست با رد این موضوع بیان
میدارد که احساسات و تجربیات دو بازوی اصلی در دستیابی به دانش ،نقش بسزایی دارند و مکاتب پسافمنیستی
هم با تغییر عمده در روانشناسی از جنس 0به عنوان یک ساختار بیولوژیکی به جنسیت ۰به عنوان ساختار
روانشناسی ( )Chrisler & McCreary, 2010بیان میدارد که زنان و مردان متفاوتند و باید مرزهای تفاوت در
Kahnman & Tversky
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بین آنان بسیار با دقت مورد مطالعه قرار گیرد و برخالف ادعای دیدگاه فمنیست اذعان میدارد که رفتار مصرف-
کننده و پی بردن به نحوه تصمیمگیری آن در برخی اوقات پیچیده ،غیرمنطقی و غیرقابل پیشبینی میباشد و
اثرگذاریهای اجتماعی و فرهنگی بر جنبههای رفتار جنسیتی تاثیر میگذارد (.)Chen et al, 2016
سیر ادبیات روششناسی در مطالعات تفاوتهای جنسیتی نشان میدهد که سه دوره اصلی در روششناسی
مطالعات جنسیتی وجود دارد :دوره اول؛ پژوهشها بر روی زنان و برای زنان بوده است و دوره دوم بیشتر جنبه
سیاسی و مقایسهای داشته است و دوره سوم هم مطالعات با روشهای کیفی بوده است .همان طور که مشخص
است هیچگونه همگنی و استانداردی برای روش پژوهش مطالعات تفاوتهای جنسیتی وجود ندارد ( & Kumar
 .)Varshney, 2012پژوهش حاضر با توجه به این که مقصد نهایی مصرف ،خانواده است و بیشتر ،زنان در
خانواده عهدهدا ر خرید خانه و به طور کلی مصارف زندگی هستند ،به همین دلیل ،زنان در ترکیب سبد مصرفی
خانواده و در نتیجه ،الگوی مصرف خانوار نقش به سزایی دارند .آنان با رعایت الگوی مصرف متناسب خانوار
میتوانند در سطح هزینههای خانوار صرفهجویی کنند و امکان پسانداز را برای خانواده فراهم آورند ،به منظور
مطالعه تجربه خرید شب عید با رویکرد پدیدارشناسی در پی پاسخگویی به سواالت زیر میباشد :پدیده خرید شب
عید را چگونه معنا میکنید؟ فرایند خرید شب عید برای شما به چه صورتی است؟ به نظر شما خرید شب عید چه
پیامدهایی برای فرد ،خانواده و اجتماع دارد؟

 .3روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر ،با مبنای فلسفی تفسیری ،رویکرد استقرایی و صبغه کیفی و با بهرهگیری از راهبرد پژوهش
پدیدارشناسی درصدد فهم و واکاوی پدیده خرید شب عید از منظر زنان است .ویژگی بارز راهبرد پدیدارشناسی
این است که به مبنا و ریشه پدیدهها و نه نظریات اشارت میکند و به منظور حصول به این مقصود ،متوسل به
فلسفهای بدون پیشفرض با طرح روش اپوخه شده است ()Danaee Fard et al, 2012؛ که در پژوهش حاضر،
وظیفه پژوهشگر ،تالش برای بررسی تجارب محﺾ زنان و آگاهی از آن ،فارغ از مفروضات پیشین است؛ از این
رو باید از شهود بیواسطه استفاده کرد ،بدون آنکه پیشفرض داشت .در پژوهش حاضر ،آگاهی و تجربه زنان
حائز اهمیت و محل بحث میباشد که با مطالعه حاضر میتوان به ماهیت و فهم پدیده خرید شب عید آن گونه
که در آگاهی زنان تجربه شده است ،دست یافت .ابزار گردآوری دادهها ،مصاحبه از نوع نیمه ساختاریافته بوده
است تا به شرکتکنندگان اجازه دهد آزادانه به توصیف تجربه خود بپردازند .به عقیده ون منن )0۳۳۲( 0مصاحبه،
بهترین روش برای وارد شدن به دنیای تجربیات انسانها است .مدت مصاحبهها بین  ۰۳تا  3۳دقیقه بود ضمن
اینکه به مصاحبهشوندگان اجازه داده شد تا زمان و مکان مصاحبه را به دلخواه خود تعیین کنند .در پژوهش
حاضر ،شرکتکنندگان براساس نمونهگیری با حداکثر اختالف 0انتخاب شدند.
در پژوهشهای کیفی ،نمونهگیری برای رسیدن به معرف بودن یا قابلیت مقایسه توسط پژوهشگرانی مورد استفاده
قرار میگیرد که هدف آنها رسیدن به نمونهای است که معرف یک گروه وسیعتر از نمونهها بوده و تا حد امکان
به آن نزدیک باشد و یا اینکه به دنبال مقایسه بین گروههای مختلف موردها باشند (.)Hays & Singh, 2013
به همین منظور این نوع از نمونهگیری شامل شش روش میباشد که یکی از روشهای متداول در پژوهشهای
Van Mannen
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کیفی روش حداکثر اختالف است .در این روش ،حداکثر اختالف در محدوده از کیفیتها ،خصوصیات ،موقعیتها
یا موارد بروز پدیده تحت مطالعه برای در نظر گرفتن مشارکتکنندگان مدنظر قرار میگیرد .هدف از این روش
اطمینان از این مسئله است که تا جای ممکن متغیرهای متعدد مرتبط با موضوع مورد بررسی قرار گیرند ( Lindlof
 .)& Taylor, 2011همچنین هدف این روش به تصویر کشیدن تمهای اصلی است که از مشارکتکنندگان
متفاوت بدست آمده باشد .مبنای این روش نمونهگیری بر این اصل استوار است که تفاوت یا اختالف موجود در
خصوصیات یا ابعاد مهم موجود در مشارکتکنندگان میبایست با تأمل مورد بررسی قرار گیرد .منطق این روش
اجازه میدهد که بتوان تمام الگوهای معمول که از افراد مختلف بدست میآید را استخراج نمود تا به بهترین
درک نسبت به پدیده مورد بررسی رسید ( .)Lane & Harrington, 2011به همین منظور در این پژوهش،
ویژگی مشارکتکنندگان عبارتند از؛ زنان خانهدار و شاغلی که دارای فرزند و در بازه سنی  ۰۳تا  ۰۳سالگی بودند؛
زنانی که هم در دوران جوانی خود بوده و هم در پایان دوران جوانی به سر میبردند و از نظر شهر نیز متمایز بوده
به طوری که این زنان در شهرهای ساری و تهران ساکن بوده و تنها وجه مشترک این مشارکتکنندگان تجربه
خرید شب عید بوده است .همه مشارکتکنندگان با رضایت در این پژوهش شرکت کردند و از این که تجربیاتشان
به عنوان ماخذ اطالعاتی قرار گیرد ،با کمال میل پذیرفتند .تعداد مصاحبهها تا زمان اشباع اطالعاتی ادامه یافت.
اشباع اطالعاتی از تکراری بودن ،نشات میگیرد بدین معنی که دیگر ،داده جدیدی از مصاحبهها به دست نمیآید
و دادهها ،تکراری میشود .در پژوهش حاضر با توجه به ماهیت کیفی ،لزومی به مشخص کردن تعداد نمونه به
صورت پیش فرض وجود نداشته است و تکرار دادههای جمع شده قبل ،مشخصکننده تعداد نمونهها است .در
واقع ،اشباع اطالعاتی ،مالک خاتمه نمونهگیری است .در پژوهش حاضر با  0۰نفر مصاحبه شد ،چراکه دادههای
گردآمده ،تکراری شد.
به منظور گردآوری اطالعات از زنان سه سوال اساسی مطرح شد :شما پدیده خرید شب عید را چگونه معنا
میکنید؟ فرایند خرید شب عید برای شما به چه صورتی است؟ به نظر شما خرید شب عید چه پیامدهایی برای
فرد ،خانواده و اجتماع دارد؟ البته زمانی که نیاز به روشنسازی اطالعات در زمینهای خاص بود ،از سﺆالهای
دقیق استفاده شد .کلیه مکالمات بر روی نوار ،ضبط و سپس مکتوب شد .در طول مصاحبه به پیامهای غیرکالمی
مصاحبهشوندگان نیز توجه شد و پژوهشگر آنها را ثبت کرد .تحلیل دادهها با رویکرد ونمنن صورت گرفت که
«تحلیل درون مایهای» خوانده میشود که شامل مجموعه فعالیتهایی برای بیرون کشیدن ابعاد درون مایهای
مشخصکننده است .ون منن ،برای بیرون کشیدن درونمایهها از متن ،سه رویکرد کلنگر ،انتخابی و جزء نگر
را پیشنهاد کرده است ( .)Van mannen, 2006در پژوهش حاضر ،پس از مکتوب کردن هر مصاحبه ،کل متن
بارها خوانده شد و یک برداشت کلی از آن به صورت بیانیهای توصیفی نوشته شد (رویکرد کل نگر) ،سپس به
تکتک جملههای متن یا دستههایی از آنها توجه شد و از خود پرسیدیم این جمله یا این گروه از جمالت چه
چیزی را میتوانند درباره پدیده یا تجربه مربوط به آن توصیف کند؟ (رویکرد جزء نگر)؛ و در پایان ،پس از چندین
بار خواندن متن ،بیاناتی که به نظر میرسید ،میتواند در روشن کردن پدیده کاربرد داشته باشد ،انتخاب گردید
(رویکرد انتخابی) ( .)Danaee Fard et al, 2011در نهایت در پژوهش حاضر به منظور اعتبار و اعتمادبخشی به
دادهها از قابلیت اعتبار ،انتقالپذیری ،قابلیت اعتماد و تایید استفاده شد .برای رعایت قابلیت اعتبار ،تالش گردید
که افرادی وارد مطالعه شوند که تجربه خرید شب عید را با ویژگیهای که شرح داده شد ،دارا باشند .برای معیار
انتقالپذیری باید بیان نمود که در پدیدارشناسی ،پژوهشگر موظف است تا مجموعه دادهها و توصیفات متنی خود
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را به نحوی کامل و غنی عرضه کند که بتوان آن را با ادبیات نظری پیشین ،تطبیق کرد و تائید نظری آن یافته
را دریافت .ضمن آنکه پژوهشگران دیگر باید بتوانند درباره قابلیت انتقال این یافتهها به محیطهای دیگر قضاوت
کنند ( )Danaee Fard et al, 2012که در پژوهش حاضر با عرضه کامل یافتهها ،این اصل رعایت گردید .برای
دستیابی به قابلیت اعتماد نیز دو تن از اساتید ،مراحل پژوهش را بازنگری و نتایج آن را تایید کردند .قابلیت تأیید
از طریق مرور و بازبینیهای دقیق و چندین باره دادهها ،تفسیرها و یافتههای این مطالعه با نگاهی به مطالعات
پیشین حاصل شده است؛ به نحوی که سایر پژوهشگران بتوانند قادر به درک تجربه خرید شب عید از منظر زنان
و پیگیری دادهها و دستیابی به نتایج مشابه باشند.

 .4یافتههای پژوهش
در پژوهش حاضر  0۰نفر از زنان مشارکت داشتند که  ۲نفر از آنان ساکن ساری و  ۵نفر ساکن تهران بودند1 .
نفر از این افراد خانهدار و  0نفر شاغل بوده که  ۵نفر از آنان یک فرزند ۰ ،نفر دو فرزند و  0نفر سه فرزند داشتند.
در نهایت این که از مجموع مشارکتکنندگان در پژوهش ۰ ،نفر از آنان در سن  ۰۰سالگی 0 ،نفر در سن ۰0
سالگی ۰ ،نفر در سن  ۰0سالگی و  ۰نفر در سن  ۰۳سالگی بودند .از مصاحبه با مشارکتکنندگان ،سه درون
مایه اصلی و ده درون مایه فرعی استخراج شده است که تجربه خرید شب عید زنان در جدول  0بیان میگردد.
جدول ( .)1درون مایه اصلی و فرعی مستخرج از مصاحبه
دورن مایه فرعی
درون مایه اصلی
حس اتمام روزهای سخت
حس شادی و تکاپو
ماهیت خرید شب عید
حس خوداظهاری از طریق خرید (نمایش)
حس نوستالژی کودکانه
زمان خرید شب عید
پایان خرید شب عید
فرایند خرید شب عید
همراهان و تاثیرگذاران خرید شب عید
اجتماعی (همدلی و مشارکت جمعی ،برقراری ارتباطات اجتماعی ،الگوی نادرست
مصرف ،چشم و هم چشمی ،حساسیتهای بی مورد ،رقابتهای نادرست و
پیامدهای خرید شب عید (مثبت و منفی)
افزایش فاصله طبقاتی)
اقتصادی (رونق اقتصادی ،درآمدزایی ،افزایش گردش مالی ،آسیب به بهرهوری
اقتصادی ،تورم و گرانی)
روانی (آسایش خاطر ،شادابی در کار ،ایجاد روحیه مثبت ،شعف کودکی ،احساس
شعف و بی انگیزگی در کار)

ماهیت خرید شب عید
اولین درون مایه ،ماهیت خرید شب عید است که شامل  ۰درون مایه فرعی؛ «حس اتمام روزهای سخت»« ،حس
شادی و تکاپو»« ،حس خوداظهاری از طریق خرید» و «حس نوستالژی کودکانه» است .در ادامه نظرات هر یک
از مشارکت کنندگان بیان میشود.
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حس اتمام روزهای سخت
زنان ،خرید شب عید را اتمام روزهای سخت میدانستند؛ وجود فصل زمستان و طبیعت هوای سرد آن یک حس
ناامیدی را در فرد ایجاد میکند .چون زمستان با سردی خود یک حس رخوت و بیحوصلگی را در رفتار و حرکات
فرد به وجود میآورد و سرمای زمستان باعث میشود که نتوان خیلی از کارهای مورد عالقه را به خوبی انجام
داد؛ ولی با وجود فصل زمستان زمانی که به روزهای آخر اسفند نزدیک میشوید ،تغییر آب و هوا و شکوفه زدن
درختان ،رنگ و بوی خاص دیگری میگیرد؛ اگرچه ظاهرا در فصل زمستان قرار دارید اما عمال دارای فضایی
بهاری است و یک حس جوانی ،تازگی ،شادی و تکاپو را احساس میکنید .مثال یکی از مشارکتکنندگان در مورد
حس اتمام روزهای سخت بیان نمود« :در هوای سرد زمستان دائما باید در داخل خانه باشید و به کارهای تکراری
و روزمره خانه رسیدگی کنید ،به مراقبت از بچهها مشغول باشید که به خاطر رفت و آمد از مدرسه و خانه در این
سرمای زمستان دائما سرما میخورند و همیشه این حس نگرانی وجود دارد که بیمار نشوند .هوای برف و باران
که شدید میشود در خانه ماندگار میشوی و انجام کارهای تکراری خانه باعث بیحوصلگی میشود و همیشه با
خودم میگویم که کی میشود این برف و باران تمام شود و بهار بیاید و با خیال راحت بتوانیم از خونه برویم
بیرون».
حس شادی و تکاپو
دومین درون مایه فرعی ،حس شادی و تکاپو بوده است که صحبتهای دو تن از مشارکتکنندگان در مورد
«حس شادی و تکاپو» به شرح زیر است« :از این که فکر میکنم هر چه بیشتر به عید نزدیک میشوم یه حس
طراوت و نو شدن به من دست میدهد ،از این که به خرید میروم و در بازار ،چیزهای جدید را میبینم ،حس
شادی و نشاط به من دست میدهد و از این که میتوانم چیزهای نو خرید کنم ،لذت میبرم .وقتی که وسایل و
دکوراسیون خانه را تغییر میدهم ،روحم تازه میشود و مثل بچه کوچک از این همه تازگی به وجد میآیم و برام
هیجان انگیز است» .یکی دیگر از مشارکتکنندگان بیان میدارد« :روند تکراری کار منزل و محل کار مخصوصا
در روزهای آخر سال خیلی خسته کننده است ،انگار دیگر توان انجام کاری را نداری و همان طور که سال تمام
میشود انگار نیرو و توان تو هم تمام میشود ،ولی وقتی در روزهای آخر سال با همه خستگیات به خرید میروی
و به این فکر میکنی که میتوانی یک تغییر در خانه و خودت ایجاد کنی ،حس شادی و رضایت به شما میدهد
که باعث میشود با شعف خاصی به خرید بروی و برای خودت کلی برنامهریزی میکنی و سعی داری که همهی
آنها را موبهمو انجام دهی».
حس خوداظهاری از طریق خرید (نمایش)
خوداظهاری به معنای ،خود را طرف توجه قرار دادن ،روی دیگران تاثیر گذاشتن ،دیگران را تحریک کردن،
کنجکاوی آنها را برانگیختن و آنها را سرگرم کردن تعریف میگردد ( .)Tavasoli & Jalalvand, 2015در
برخی افراد ،خرید کردن راهکاری برای خوداظهاری است ،این افراد تصور میکنند ،خرید اجناس غیرضروری و
ولخرجی ،خودکمیبینی و کاهش اعتماد به نفس را در آنها برطرف میکند .خریدن لباسهای گرانقیمت،
کیفها و کفشهایی با برندهای مختلف و حتی لوازم غیر الزم برای خانه ،زمینهای است که این افراد گمان کنند
به حدی از آرامش و سکون روانی رسیدهاند و به خودشان توجه کردهاند .بر همین اساس یکی از شرکتکنندگان
در مورد «حس خوداظهاری از طریق خرید» این طور بیان نمود« :خرید در شب عید از خریدهای دیگر برام
متفاوتتر است .چون خیلی تالش میکنم و زحمت میکشم و خانه را تمیز کرده و سعی میکنم هر چیزی که
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میخرم خیلی خوب باشد تا توی این سیزده روز که مهمان میآیند و به مهمانی میرویم هم خودم و هم اعضای
خانوادهام خیلی خوب جلوه کنند و همه تعریف کنند .برای همین از خریدهای دیگر هم متفاوتتر و هم از
حساسیت بیشتری برخوردار است».
حس نوستالژی کودکانه
چهارمین دورن مایه فرعی در ماهیت خرید شب عید« ،حس نوستالژی کودکانه» است .حس نوستالژی یک
احساس غمانگیز همراه با شادی به اشیا ،اشخاص و موقعیتهای گذشته است .به عبارتی ،آرزومندی عاطفی و
احساس گرمی نسبت به موقعیتی در گذشته اشاره دارد که یکی از شرکتکنندگان این طور بیان نمود« :همیشه
وقتی عید نزدیک میشود و با خانوادهام برای خرید به بیرون میروم یاد بچگیهایم میافتم که خیلی ذوق داشتیم
و با بابا و مامان به خرید میرفتیم و هر چیزی که دوست داشتیم را میخریدیم و از پوشیدن لباسهای نو لذت
میبردیم .بوی وسایل و لباسهای نو همیشه شادی و لذت خاصی به من میدهد و االن هم وقتی برای بچهام
خرید میکنم هر لحظه یاد بچگی خودم میافتم .عید برای هر کسی یادآور دوران کودکیاش است؛ چه بخواهی
و چه نخواهی موقع خرید کردن از ذهن و خاطراتت میگذرد و تداعی میشود .چون تو عید نونوار میشوی .توی
بچگی همش تالش میکردیم که از لباسهایمان خوب مراقبت کنیم که کثیف و خراب نشوند و وقتی تالش
برای آن کارها یادم میآید ،خندم میگیرد و برایم لذت بخش است».
فرایند خرید شب عید
در پژوهش حاضر ،متناسب با سوالی که برای این درون مایه پرسیده شد؛ دورن مایههای فرعی آن شامل« :زمان
خرید شب عید»« ،پایان خرید شب عید»« ،همراهان و تاثیرگذاران خرید شب عید» بوده است .همان طور که
قبال اشاره گردید در بعضی از مواقع در صورت نیاز به سواالت به صورت دقیق هم پاسخ داده میشد و سوال
مربوط به فرایند خرید شب عید نیز جزئی از آن سواالت بود که بیشتر در مورد آن به مشارکتکنندگان توضیح
داده شد و به فراخور هر پاسخی که از آنها بدست آمد ،درون مایههای آن به سه دورن مایهای که مطرح گردید،
استخراج شده است.
زمان خرید شب عید
بیشتر مشارکتکنندگان در پاسخهای خود ،زمان خرید شب عید را از دو منظر بازار و فرد تفکیک کرده بودند.
همه آن ها اظهار داشتند که زمان خرید شب عید برای بازار و از این منظر که بازار برای خرید شب عید تغییر
میکند و فروشندگان ،محصوالت و رفتار فروش خود را به سمت خرید شب عید تغییر میدهند از بهمن ماه بیان
نمودند ولی برای خرید فردی خود اظهار داشتند که متناسب با نوع شغل و میزان پس اندازی که برای خرید شب
عید خود دارند از هفته دوم اسفندماه شروع میشود .یکی از مشارکتکنندگان در این زمینه میگوید« :وقتی که
خودم و همسرم حقوق میگیریم به خرید میرویم که معموال از نیمه دوم اسفند این کار برای ما مقدور است».
دیگری اظهار میدارد« :همسرم خودش بازاری است و چون آخرای سال سرش خیلی شلوغ میشود بخاطر همین
اگر در زمان خرید بخواهد با من و بچهها باشد آخرای بهمن خرید میکنیم ولی من و بچهها معموال خودمان از
نیمه دوم اسفند به خرید میرویم».
پایان خرید شب عید
زمانی که افراد با دوستان و اعضای خانواده به خرید میروند بعد از انجام خرید و لذت بردن از کنار همدیگر برای
این که بتوانند این لحظههای شاد را دوباره با هم مرور کنند و از لحظات ،بیشتر لذت ببرند و در مورد نحوه خرید
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و میزان رضایت خرید خود با همدیگر صحبت کنند بعد از پایان خرید برای صرف وعده غذایی به رستوران
میروند .به عبارتی ،زمانی که روز خود را با لذت از یک کار مسرتبخش آغاز میکنند ،تمایل دارند که پایان آن
را هم با لذت بیشتری به اتمام برسانند و در نهایت بعد از خرید به رستوران یا کافی شاپ و تفرجگاه برای صرف
غذا ،نوشیدنی و استراحت میروند« .وقتی با همسر و بچهها به خرید میرویم معموال قبل از خرید به فروشگاههای
مختلف سر میزنیم و از اجناس و کاالها دیدن میکنیم و بعد از این که تصمیم به خرید گرفتیم ،خرید خود را
انجام میدهیم .طبق عادت هر سال بعد از خرید به رستوران میرویم و دورهمی راجع به کیفیت و قیمت وسایلی
که خریدیم با هم صحبت میکنیم و در مورد تجربیات امسال و سالهای قبل حرف میزنیم و آنها را مقایسه
میکنیم».
همراهان و تاثیرگذاران خرید شب عید
برای سومین درون مایه فرعی در فرایند خرید شب عید که «همراهان و تاثیرگذاران خرید شب عید» بوده است
زمانی که از مشارکتکنندگان سوال پرسیده شد ،آنها همسران خود را به عنوان اولین و بیشترین تاثیرگذاران
در خرید معرفی کردند و اعضای خانواده همچون خواهران ،مادران و دوستان خود را در اولویتهای بعدی بیان
نمودند .البته الزم به ذکر است که این افراد در صحبتهای خود نیز اظهار نمودند که خریدهایشان متناسب با
برنامه و میزان بودجهای که به آن اختصاص داده بودند ،انجام میگیرد .به عبارتی ،لیستی از مایحتاج خود و
خانواده را تهیه میکنند ،میزان پولی که برای خرید کردن نیاز دارند را در نظر میگیرند و براساس آن خرید خود
را انجام میدهند و متناسب با نوع محصولی که برای خرید در نظر دارند نوع افراد تاثیرگذار و همراه نیز متفاوت
خواهد بود .به همین منظور بیانات دو تن از شرکتکنندگان در پژوهش به شرح زیر میباشد« :برای خرید وسایل
منزل و بچهها معموال با همسرم به خرید میروم ولی اگر بخواهم چیزهای خوراکی برای شب عید خرید کنم
بیشتر با مادرم و خواهرم به خرید میروم»« .من همیشه با همسرم به خرید میروم چون سلیقه و نقطه نظراتمان
با هم مشترک است و هر دو از خرید کردن با هم لذت میبریم و رضایت داریم».
پیامدهای خرید شب عید
آخرین درون مایه اصلی ،پیامدهای خرید شب عید بوده است که درون مایههای فرعی آن به سه صورت
«اجتماعی ،اقتصادی و روانی» استخراج گردید که در مورد آن از هر دو جنبه مثبت و منفی بحث شده است.
الگوهای غلط مصرف در بعضی از خانوادهها ،چشم و هم چشمی ،حساسیتهای بیمورد و تربیتهای غلط،
مواردی است که در خرید کردنهای شب عید به خوبی نمود پیدا میکند .در واقع با هر چه بیشتر مصرفی شدن
جوامع شهری ،نیازهای اولیه که توسط افراد تشخیص داده میشوند ،جای خود را به نیازهای ثانویه داده و این
نیازها اکثرا بر مبنای چشم و هم چشمیهای نادرست میان خانوادهها شکل میگیرد .رقابتهای نادرست بر سر
خرید وسایل منزل ،لباس ،کیف و کفش از مهمترین جنبههای الگوی نادرست مصرف است .اگرچه طبقات
متوسط و پایین ایرانی از بضاعت مالی و اقتصادی کافی برای خریدهای آنچنانی و سنگین برخوردار نیستند؛ اما
فضای غلط چشم و هم چشمی باعث میشود این نکته مهم فراموش شده و خانوادهها و افراد به صورت لجام
گسیخته به خریدهایی بپردازند که عمال به آن نیاز چندانی ندارند .بر این اساس ،زمانی که در شب عید یک
خانواده راحت باشد و بتواند مایحتاج خود را به راحتی تهیه کند ،از تعطیالت عید به نحو احسن استفاده میکند و
سال کاری خود را با آسایش خاطر شروع میکند .وقتی نیروی کار با شادابی کار خود را آغاز کند ،رونقی در تولید
و اقتصاد به وجود میآید ،اما وقتی این چرخه به دلیل عدم توانایی در خرید شب عید با ناراحتی آغاز شود ،نیروی
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کار با ناراحتی سال جدید را آغاز میکند و به طور طبیعی به بهرهوری اقتصادی آسیب میزند .برای این درون
مایه بعضی از مشارکتکنندگان نظرات خود را این چنین بیان نمودند« :خرید شب عید جنب و جوشی است که
بین همه افراد میافتد ،همه در تکاپو هستند و هر کسی با توجه به وسع خودش نونوار میشود و این باعث
میشود که روح تازه شود و چون حس یه آغاز جدید در تو به وجود میآید از نظر روانی با انگیزهتر و با نشاطتر
میشوی و چون پول در بازار به جریان میافتد باعث درآمدزایی در جامعه و گردش مالی کشور دچار تغییر و
تحول میشود»« .االن با شرایطی که مردم در جامعه دارند خرید شب عید بیشتر اختالفها را افزایش داده و
مردم تنها میتوانند به لباس اهمیت دهند و مابقی چیزها باعث اختالف و حس کردن کمبودها در خانواده
میشود»« .به علت گرانی و مشکالت اقتصادی چالشهایی را برای خانواده ایجاد میکند مخصوصا برای قشر
متوسط و ضعیف جامعه»« .اگر به دور از چشم و هم چشمی و چالشهای اجتماعی باشد مسرتبخش و شادی
آور است»« .خرید کردن باعث ایجاد روحیه مثبت در فرد میشود و بالطبع این روحیه در خانواده و اجتماع نیز
میتواند تاثیر مثبتی بگذارد»« .به دور از پیامدهای منفی اقتصادی که تورم و گرانی است ،بازار دچار تحول مثبت
میشود و از نظر اجتماعی هم باعث ایجاد و برقراری ارتباط بیشتر بین افراد میگردد».

 .4نتیجهگیری و پیشنهادها
پژوهش حاضر ،به بررسی پدیده رفتار خرید شب عید از منظری متفاوت و برحسب تجارب زیسته زنان پرداخته
است؛ زیرا کمتر از سایر موضوعات دیگر سخن به میان آمده است .نتایج پژوهش نشان داد که پدیده خرید شب
عید با سه درون مایه اصلی؛ ماهیت خرید شب عید (حس اتمام روزهای سخت ،حس شادی و تکاپو و حس
خوداظهاری) ،فرایند خرید شب عید و پیامدهای خرید شب عید باعث بروز اثرات عمیق و متفاوتی بر زندگی
فردی و اجتماعی افراد دارد .خرید دستهجمعی اعضای خانواده یکی از اثرات مثبت این پدیده است .هنگامی که
اعضای خانواده با یکدیگر به خرید میروند افراد بیشتر به سالیق یکدیگر پی برده و مهرورزی و همدلی میان
آنها افزایش پیدا میکند .اما در مقابل این نکات مثبت ،نکات منفی مانند چشم و هم چشمی و رقابتهای
ناسالم ،خرید براساس تبلیغات و خرید برای خودنمایی از مهمترین آسیبهایی است که کارکردهای مثبت خرید
شب عید را تهدید میکند .در مطالعات پیشین نشان داده شد که رفتار خرید زنان و مردان متفاوت است .زنان از
خرید لذت میبرند و مردان نسبت به آن بی تمایل میباشند و مردان و زنان در دیدگاهها ،انگیزهها ،دالیل و
اقدمات خرید متفاوت عمل مینمایند ( .)Siddiqui, 2016گوها  0۳0۰اذعان میدارد که زنان نسبت به کیفیت
و برند محصوالت آگاه هستند و به شدت تحت تاثیر دیگران خرید میکنند ( .)Guha, 2013سبزعلی پور و
همکاران  0۰3۰بیان نمودند که سبکهای خرید و مولفههای آن (نام و نشان محصول ،وفاداری به نام و عادت-
گرایی ،مد و نوآوری ،جنبه تفریح و سرگرمی ،فروشگاه و نام محصول ،کیفیت بهتر و تکاملگرائی) بر رفتار خرید
زنان تاثیر بسزایی دارد ( .)Sabzalipour et al, 2015عالوه بر آن کولیسنیک ووا و همکاران 0۳۳3 ،معتقدند
که تعهدات خرید در زنان بیشتر از مردان میباشد عالوه بر آن احساس قدردانی و سپاسگزاری آنان نیز به نسبت
مردان بیشتر میباشد که این دلیل بر اثرگذاری احساسات و تعلقات در زمان خرید در زنان است ( Kolyesnikova
 .)et al, 2009خرید برای زنان بسیار لذتبخش میباشد .به عبارتی احساسات مثبت از محیط خردهفروشی و
فروشگاه بر روی زنان بسیار تاثیرگذار است و میتواند رفتارهای خرید مشابهی را برای زنان به وجود آورد .بنابراین
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احساسات مثبت در فروشگاهها و مراکز خرید میتواند فعالیتهای خرید را در زنان دو برابر نموده و آنان را به
ترغیب رفتاری سوق دهد (.)Herter et al, 2015
در مقابل برای تحلیل رفتارهای خرید نادرست در ایام تعطیالت میتوان از دیدگاههای اقتصاددانان رفتاری نیز
کمک گرفت .یافته گروهی از محققان در این مورد ،جالب توجه و البته بحثبرانگیز است .این گروه از اقتصاددانان
که در مورد «کمیابی» به پژوهش مشغولاند فراتر از آثار و پیامدهای کمیابی ،حرف جدیدی میزنند .آنها
معتقدند رفتارهای افراد که به عنوان خصلت یا ویژگی آنان تلقی میشود ،مانند رفتارها و تصمیمات بدون فکر،
یا تصمیمات مالی ضعیف؛ در واقع حاصل «احساس کمیابی» است و وقتی این احساس تداوم مییابد ،مثل افراد
کمدرآمد یا فقیر ،تمام ذهن را اشغال میکند و سبب میشود عملکرد منطقی ذهن مختل شود .این محققان
میگویند «ایجاد شرایط ذهنی که در آن فرد به ندرت به منافع بلندمدت میاندیشد» یکی از مهمترین پیامدهای
مخفی و زیرپوستی کمیابی است ( .)Pakravan, 2015افرادی که بضاعت مالی اندکی دارند در واقع با کمیابی
مواجهاند ،و این کمیابی آنان را دچار اندوه میکند .این اشخاص ،رفتاری از خود نشان میدهند که در روانشناسی
به «تمایل کنونی »0معروف است .در واقع تصمیمگیریهای آنها بیشتر برای به دست آوردن رضایت سریع و
آنی است ،به همین دلیل دستاوردهای آتی بیشتری را که مستلزم صبوری و اندکی انتظار است ،نادیده میگیرند.
گفته میشود فقط اندوه (و نه هیچ احساس منفی دیگری) دوراندیشی افراد را دچار اختالل میکند و سبب میشود
فرصتهای بسیار زیاد بلندمدت را به بهای خشنودی و رضایت آنی از دست بدهند .در واقع اقتصاد رفتاری ،با
توجه به نحوه تفکر افراد یکی از مهمترین فرضیه ها زیربنایی علم اقتصاد کالسیک را زیرسوال میبرد :این
فرضیه که تقریباً تمام افراد عقالنی تصمیم میگیرند .اما واقعیت اینجاست که ذهن افراد در بسیاری مواقع آنها
را به خطا میاندازد .آنها همواره به منافع واقعی خود فکر نمیکنند و اغلب هزینه ،فایده تصمیمات خود را برآورد
نمیکنند؛ پدیدهای که در مورد اقشار فقیر و کمبضاعت جامعه مصداق فراوان دارد (.)Soheili et al, 2010
با توجه به همه موارد فوق ،در راستای توجه و اهمیت به مسئله رفتار خرید شب عید زنان پیشنهاد میگردد :اگر
بازاریابان بخواهند از پتانسیلهای کل بازار استفاده کنند ،شناخت قدرت و تاثیر زنان باید در اولویت اول آنان
باشد .زنان با کسب آگاهیهای الزم در مورد نحوه مصرف قادر خواهند بود که هزینههای یک جامعه را کنترل
نمایند و باعث ارتقای سطح مدیریت بهرهوری و ملی شوند که این امر از طریق بهینهسازی مصرف در خانواده
حاصل میشود ،به دلیل این که بیشترین خریدها را انجام میدهند ،میتوانند در نوع تولیدات وارد شده و تعداد
کاالها به بازار نیز دخالت داشته باشند .بنابراین بهتر است که بازاریابان استراتژیهای بازاریابی خود را در جهت
جذب زنان طراحی ،تنظیم و با او در قالب سبک زندگی وی صحبت نمایند .چیدمان فضای مناسب فروشگاه،
خاطرهانگیز بودن و فعال کردن احساسات مثبت که بتواند یادآور نوستالژی کودکانه در زنان باشد باعث افزایش
رضایت و خرید مجدد آنان میگردد .درک تفاوتهای فردی زنان و بکارگیری راهکارهای مناسب پیشبرد فروش
در مناسبتهای ملی و مذهبی از قبیل شب عید مفید میباشد؛ زیرا در طی چنین رویدادهایی ،مصرفکنندگان
ممکن است نسبت به خرید احساساتیتر باشند و درک و بکارگیری مناسب آنان باعث افزایش وفاداری به برند
میشود .در نهایت میتوان این طور بیان نمود که خرید عید برای برخی از افرادی که به صورت یک رسم معمول
به خرید شب عید وفادارند ،نشانه تحول ،نو شدن و شروع دوباره است ،گویا شمارنده جریان زندگی متوقف شده،
صفر میشود و میخواهند از نو شروع کنند ،پس همه چیز را از اول نو میکنند و برای برخی از افراد هم فاقد
Present Bias
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 به دلیل شروع،معنی و تنها به صورت یک قاعده و قانون برای خریدهای سالیانه آنها در دو نوبت مهر و بهار
 و دو سبک کامال متفاوت پوشش اقتضای آن است و،دو موقعیت آب و هوایی است؛ ابتدای سرما و ابتدای گرما
 آنی و توجه به نگاه، این پژوهش با نگاه به خریدهای جنسیتی.در نتیجه خود را برای گذران آن تجهیز میکنند
 جنبههایی از خرید شب عید را مشخص کرد که درباره هر کدام به تنهایی میتوان پژوهش و مطالعه،رفتارشناسی
بیشتری کرد و ماهیت پدیده خرید شب عید را آشکار نمود و یافتههای این پژوهش میتواند دستمایه پژوهشهای
دیگر در این زمینه قرار گیرد تا افقهای دیگری را درباره پدیده خرید شب عید هویدا سازد و راهنمای بازاریابان
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