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 یاجبار یددر رفتار خر یزندگ یشینپ یدادهایو رو یاتنقش تجرب

 2 یرابوالقاسم کشو  1کامران نوربخش  یددکتر س

 :چکیده

این پژوهش وقوف بر نقش تجربیات و رویدادهای پیشین زندگی در بروز رفتار خرید اجباری   هدف
نظر شیوه گردآوری  ها، کمی و ازروش این پژوهش از دید هدف، کاربردی، از دیدگاه نوع داده است.
و توزیع پرسشنامه میان نفر  834ها، توصیفی پیمایشی است. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران، داده

ساله در دسترس در شهر تهران صورت گرفت. برای تعیین روایی پرسشنامه از روش  21تا  16جوانان 
CVR   و تحلیل عاملی تأییدی و برای تعیین پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده و

 ( استفاده شده است.SEMاز مدل یابی معادالت ساختاری )ها بررسی روابط متغیربرای 
ی این تحقیق تاثیر تعارض با خانواده، ارتباطات اجتماع گرا و ارتباطات با همساالن بر رفتار هایافتهدر 

 خرید اجباری رد نشد و  تاثیر ارتباطات مفهوم گرا و عزت نفس بر رفتار خرید اجباری رد شد.
ها، ازاریابان، خرده فروشان، خانوادهتوان به آگاهی بخشی بینش باین تحقیق می پیامدهای اجتماعی از

ر دهای بروز و توسعه خرید اجباری ها و زمینهدرک مکانیسممشاوران و سیاستگذاران حوزه سالمت در 
ه دارد اشارکه تأثیرات مخربی بر روی فرد و جامعه  اجباریپیشگیری از بروز عادات مصرف  راستای

جتماعی ا-اقتصادیهای زندگی و زمینهپیشین این پژوهش نشان دهنده ارتباط بین تجربیات  .کرد
 باشد. خانواده در شکل گیری و توسعه رفتار خرید اجباری می

 

 ی،اجتماع -یاقتصاد یتوضع یادی،مصرف اعت ی،وسواس یدخر ی،اجبار یدخر کلمات کلیدی:

اده، با خانو یارتباطات اجتماع گرا، ارتباطات مفهوم گرا، ارتباطات با همساالن، عزت نفس، همبستگ
 یتعارض با خانواده، اختالالت خانوادگ
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 مقدمه

رفتار مصرف کننده و رفتار خرید تحت تأثیر عوامل گوناگونی از جمله عوامل فرهنگی، اجتماعی، 
تی زیسگذشته فقط به تأمین حداقل نیازهای  شخصی و روان شناختی قرار دارد. الگوهای مصرف در

لگوهای خرید ا. استشد، اما در جوامع امروزی خرید و مصرف با الگوهای جدید قابل تعریف محدود می
  و روانشناختی متأثر از ویژگی های فردی و اجتماعیافراد متنوع و 

 همانند میزان تحصیالت، وضعیت اقتصادی، روابط عاطفی و محیط اجتماعی است. 
باشد. رفتار اجباری مصرف کننده به عنوان رفتار اجباری مصرف کننده یک پدیده مهم در حال رشد می

و غیرقابل کنترل بر روی خرید گزارش شده است که اصوالً با رویدادها و ای تکرار شونده انگیزه
و  آید )رابرتزاحساسات منفیِ مرتبط با  عواقب مالی، اجتماعی و روانی پریشان کننده به وجود می

 (.22141همکاران، 
اند. آنها مدهآ هستند، یعنی ذاتاً خریدار به دنیا« خریدار بالفطره»برخی از مصرف کنندگان گویی واقعاً 

کنند چون مجبورند خرید کنند، نه به خاطر اینکه خرید برای آنها لذت یا کاربرد دارد. مصرف خرید می
خرید مکرر و غالباً بیش از حد به عنوان پادزهری )درمانی( برای تنش، اضطراب،  اجباری به معنای
انند مصرف کردن مواد یا الکل م« معتادان خرید»حوصلگی است. خرید کردن برای افسردگی و یا بی

 (.1818برای افراد معتاد است)حیدرزاده، 
جمعیت شناختی را  -مطالعات مختلفی علل خرید اجباری و ارتباط آن با عوامل روانی و اجتماعی

اند که: ها خریدارانی که رفتار خرید اجباری دارند این چنین توصیف شدهاند. در این پژوهشبررسی کرده
ری در جوامعی بیشتر مشاهده شده است که مصرف برایشان مهم است، در خود کنترلی مشکل خرید اجبا

دارند، عمدتاً زنان هستند؛ و از پریشانی اجتماعی و افسردگی، عزت نفس پایین، گرایشات مالی و 
(. گرچه مطالعه علل و عواقب رفتارهای 2 2212برند )راب و همکاران، مشکالت مدیریت پول رنج می

راطی و نامطلوب و ناسازگاری های هنجاری برای مدت طوالنی در سراسر جهان مورد عالقه اف
پژوهشگران بوده است، اما هنوز دانش اندکی در مورد پیدایش و فرآیندهایی که رفتار خرید اجباری را 

 (.8 2215شکل می دهد وجود دارد )ریچینز و چاپلین، 
ها تواند برای خریدن کاالهایی که واقعاً نیازی به آننمیفرد بزرگسال آمریکایی یک نفر  22از هر 

گویند که خرید اجباری ممکن است باعزت نفس پایین ندارد، جلوی خود را بگیرد. برخی از محققان می

                                                 
1 Roberts et al, 2214 
2 Raab et al., 2212 
8 Richins and Chaplin, 2215 
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کند. در سال آمریکا را گرفتار میدرصد جمعیت بزرگ 16تا  2ارتباط داشته باشد. این اختالل تقریباً 
نظر کننده مانند یک معتاد به مواد، کنترل چندانی بر روی مصرف خود ندارد. صرفرفبرخی از موارد، مص

ی رژیمی و یا حتی کرم لب، این از اینکه محصول موردنظر چه باشد یعنی سیگار، شکالت، نوشابه
 ی اعتیادآور برایکند. حتی خود عمل خرید یک تجربهکننده را کنترل میمحصول است که مصرف

  (.1818فراد است)حیدرزاده، بعضی از ا
 32دهند و درصد از جمعیت درگیر خرید، رفتار خرید اجباری را انجام می 3تا  2برآورد شده است که 

ای از مشکالت مثل تواند به پارهدرصد از خریدکنندگان اجباری، زن هستند. خرید اجباری می 15تا 
شویی اتوانی برای کنترل خرید و تعارض زنابدهی سنگین، مسائل قانونی، پریشانی شخصی ناشی از ن

 (.22271منجر گردد )بلک، 
باشد. در برخی تحقیقات به در خرید اجباری مواد و کاالهای خریداری شده معموالً مورد نیاز فرد نمی

 (. 11142رهایی فرد از احساسات منفی بعد از خرید اشاره شده است)مک الروی و همکاران، 
نیز به نرخ های اختالالت عاطفی همراه با این اختالل تأکید نمودند.  2227ر سال بالک و همکاران د

ممکن  اند. عواملی کهمطالعات دیگر نیز به آسیب شناسی روانی همراه با رفتار خرید اجباری توجه کرده
 لاند. عواماست به سطوح باالی رفتار خرید اجباری در افراد کمک کند نیز مورد توجه قرار گرفته

های خرید اجباری والدین، عوامل روان شناختی مثل اعتماد به خانوادگی چون اداراکات فرد از گرایش
نفس، وضعیت اجتماعی ادراک شده همراه با خریدن و خیال پردازی، عوامل جامعه شناختی مانند تماشای 

اختی مثل ل جمعیت شنتلویزیون، تأثیرات و فشار همساالن، استفاده و دسترسی به کارت اعتباری، عوام
 اقتصادی مورد بررسی قرار گرفتند. -جنسیت، سن و وضعیت اجتماعی

 تحقیق  این از هدف
 در جوانان  ر بروز رفتار خرید اجبارید تأثیرگذار عوامل وقوف بر( 1
 د روانشناختی و جامعه شناختی ابعارفتار از  این نوع به نسبت نگرشی کسب (2
 آنها  و رفتارهای خریداران به نسبت فروشندگان و نبازاریابا بخشی نگرش آگاهی (8
 ای مشاوره هایبرنامه و مشاوران به منظور تدوینا هخانواده هایی برایراهنمایی کردن فراهم (4

  رفتار مزمن این کاهش جهت
 ( وقوف بر تاثیر تعارض با خانواده و همبستگی با خانواده در بروز رفتار خرید اجباری5

                                                 
1 Black, 2227 
2 McElroy et al., 1114 
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 :تحقیق عبارتند از فرضیه های این
فرضیه اصلی: اختالالت خانوادگی تجربه شده )تعارض با خانواده( بر رفتار خرید اجباری در جوانان  

 تأثیر مثبت دارد.

 اقتصادی در جوانان تأثیر مثبت دارد. -: همبستگی با خانواده بر وضعیت اجتماعی1فرضیه 

 ادی در جوانان  تأثیر منفی دارد.اقتص-: تعارض با خانواده بر وضعیت اجتماعی2فرضیه 

 اقتصادی بر ارتباطات اجتماع گرا در جوانان تأثیر منفی دارد.-: وضعیت اجتماعی8فرضیه 

 اقتصادی بر ارتباطات مفهوم گرا در جوانان تأثیر مثبت دارد.-: وضعیت اجتماعی4 فرضیه

 تأثیر منفی دارد.اقتصادی بر ارتباط با همساالن در جوانان  -: وضعیت اجتماعی5فرضیه 
 اقتصادی بر عزت نفس در جوانان تأثیر منفی دارد. -: وضعیت اجتماعی6فرضیه 

 : ارتباطات اجتماع گرا بر رفتار خرید اجباری تأثیر مثبت دارد.7فرضیه 

 : ارتباطات مفهوم گرا بر رفتار خرید اجباری تأثیر منفی دارد.3فرضیه 

 خرید اجباری تأثیر منفی دارد.: ارتباط با همساالن بر رفتار 1فرضیه 

 : عزت نفس در جوانان بر رفتار خرید اجباری تأثیر منفی دارد.12فرضیه 

 

 ادبیات تحقیق:
 )وسواسی(اجباری خرید تاریخچه (1

منتشر  برای مقاالت 8و فیزیک اینفو 2مدالینطی جستجو در  1 2223تاوارس و همکاران در سال 
نی، آتالقی با عناوین خرید و پس از آن رفتار و  ل در خرید، خرید،عدم کنتر، با استفاده از عناوین شده

 ریدخ رفتار/اختالل خرید به طور خاص بهکه ، هفتاد و چهار مقاله و اختالل آسیب شناختی وسواسی،
از این  اند کهو ...( پرداخته است را انتخاب کرده سبب شناسی و درمان ،آسیب شناسی ،رواجبرای مثال )

 .بودمنتشر شده  به بعد 2222از سال  مقاالت اکثر  و منتشر شده بود، 1132در دههو مقاله بین تنها د
شد و موجودیت آن تا ، عمالً هیچ چیز درباره خرید وسواسی نوشته نمی1132ی تا قبل از اواسط دهه

ت تحل1115حدی شلناخته نشده بود. در واقع، این موضلوع )یلا چیلزی شلبیه آن( در اوایل سال 
 12خرید وسواسی به مدت  عنلوان جنلون خریلد در متون روانپزشلکی ملورد بررسلی قلرار گرفلت.

                                                 
1 Tavares, 8002 
2 Medline 
8 PsycINFO 
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سال در ادبیلات روان پزشلکی مورد بحث قرار گرفت و سپس تقریباً به طور کلی محو شد تا اینکه 
  .اره آن کردندشروع به تحقیق درب 1132محققانی مانند اوگین و فابر و معدود افراد دیگری در اواسط دهه

 (1811نادری،  و کیا )طاهری
 
 دالیل خرید اجباری (2

ی داند که نشان دهندهکند و آن را نوعی نظام ارزش میگرایی را مطرح می( بحث مادی1135)بلک 
تمایل به حس لذت در تملک اشیاء است. احتماالً، مصرف کننده وسواسی به دنبال کاهش تنش روانی 

(، حتی اگر افراد از صرف منابع مالی خود برای 1173ش بوبر و گریسر )خود است. بر اساس پژوه
دهند. خیلی محتمل است کاالهای مادی لذت ببرند، این کار را برای کسب اهداف غیرمادی انجام می

که خریدار وسواسی واقعا به دنبال مالکیت کاال نباشد، بلکه به دنبال خود عمل خرید است که برای وی 
 (.1 1133شود )والنس و همکاران، و باعث وابستگی روانی وی به این عمل می لذت بخش است

در یک دسته بندی، علل خرید وسواسی را به دو دسته عوامل داخلی و  2(2212بونفانتی و همکاران )
های جمعیت شناختی، خانواده، فرهنگ خرید، کنند که عوامل خارجی شامل: ویژگیخارجی تقسیم می

عی شدن است و عوامل داخلی شامل: ناتوانی در برخورد با احساسات منفی، میل و کنجکاوی فرآیند اجتما
 برای هیجان و قدرت کنترل.

، حاالت عاطفی یا لذت جویانه 8 (1174سولومون و کوربیت )نظریه انگیزشی فرآیند رقیب بر اساس 
 لفند. این فرآیندها معموالً های سیستم عصبی بدن انسان مخاخاصی وجود دارد که اساساً با مکانیزم

. کنندپاسخ فرد را تقویت می-دهند و تاثیرات پسی حاالت لذت جویانه را کاهش میشدت اولیه
ی مواد مخدر با سابقه چند سال پس از هر بار مصرف تاثیر مثبت کاهش بنابراین، فرد مصرف کننده

شود حس بی س جنون خرید رها میای دارد. بر این اساس، خریدار وسواسی هنگامی که از حیافته
کند و تمایل بیشتری خواهد داشت که برای کاهش تنش خود دوباره قراری و تنش بیشتری را تجربه می

 خرید کند. 
رفتارهای اعتیادی و نیز رفتارهای وسواسی،  که در زمینه نشان داده( 22124)ورکمن و پاپر، تحقیقات 

 ، افسردگی و عزت نفس پایین دارند.اضطرابافراد تمایل زیادی برای نشان دادن 

                                                 
1 Valence et al., 1113 
2 Bonfanti, et al., 2212 
8 Solomon et al., 1174 
4 Workman and Paper, 221 
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 وسواسی خرید است. وسواسی خریداران میان در شناختی جمعیت ویژگی ترین توجه جنسیت قابل

 درصد 15تا  32 بین که دهدمی نشان مطالعات شایع است. بیشتر مردان از بیشتر زنان میان در

نشان داد که زنان  2(2223یلیو و همکاران )(. تحقیقات ب22211هستند )بلک،  زنان خریداران وسواسی،
احتمال بیشتری وجود دارد که در رفتار خرید وسواسی غرق شوند. همچنین به لحاظ سنی، نوجوانان 

 کنند.این رفتار را بیشتر تجربه می
باور بر این است که تهاجم در حال افزایش تبلیغات در زندگی افراد نقش مهمی برای نهادینه سازی 

ای مادیگرایانه دارد. در این سیستم، مالکیت اشیاء با رضایت و حس موفقیت در ارتباط است. هارزش
گرایی یکی از متغیرهایی است که وجه تمایز بین خریداران معمولی با خریداران وسواسی است مادی

 (.11318)اگونین و فابر، 
 
 خانوادهمحیط  (3

های خود دریافتند که افراد جوانی که در خانوادههای تجربی ، در پژوهش4 1117ریندفلیچ و همکاران 
گرا هستند و سطوح باالیی از مصرف وسواسی را نشان شوند، بیشتر مادیدچار اختالل بزرگ می

. خریداران وسواسی، رفتار پدر و مادرشان را در رابطه با خرید یک (2212دهند. )به نقل از بونفاتی، می
دهد جوانانی (. تحقیقات نشان می11185دانند)فریز و کونیگ،می عامل مهم در خرید وسواسی خودشان

دهند، خودشان نیز این رفتار را دارند )روبرتز و مارتینز، که والدینشان رفتار خرید وسواسی را نشان می
ای ههای مصرف کننده از گرایشمعتقد است که رابطه مثبتی بین برداشت 6(1133(. رابرتز )1117

 های خرید وسواسی خودشان وجود دارد.خود و گرایشوسواسی والدین 
دهند که محیط خانواده نقشی مهم در رشد روانی نوجوان دارد )جویل و مطالعات گذشته نشان می

، انسجام در خانواد و محیط خانوادگی 3(2227(. بر اساس پژوهش هرمان و همکارن )22287استارک، 
 شود.مثبت باعث افسردگی کمتری می

                                                 
1 Black, 2221 

2 Billieux, et al. ,2223 
8 O'guinn & Faber, 1131 
4 Rindfleisch et al., 1117 
5 Friese & Koenig (1993) 
6 Roberts (1991) 
7 Jewell & Stark, 2228 
3 Herman et al., 2002 
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 فسعزت ن (4

ای برای خود احترام قائل هستند؛ تا چه اندازه نسبت عزت نفس بدین معنی است که افراد تا چه اندازه
(. در 1812کنند و چقدر از حس ارزشمند بودن برخوردارند )جاللی و همکاران، به خود احساس غرور می

ین و دانند )اوگمی متون پژوهشی گذشته، برخی از محققان عزت نفس را یکی از عوامل خرید وسواسی
دانند )دیساربو و ادواردز، ( در حالیکه برخی دیگر آن را یکی از عواقب مصرف وسواسی می2221فابر، 
 عزّت کنند،می ترین ویژگی شخصیتی افرادی که به طور وسواسی پول خرجنظر رایج هر (. از11121

 شخص آن، که با ت( و میزانیمخالف یا فرد )رضایت خودارزشیابی به عنوان که است، پایین نفس

 .(1811به نقل از طاهری کیا و نادری 1112شود )کوپراسمیت،تعریف می کند،می باور ارزش با را خودش
کنند که خرید وسواسی با سطوح باالی افسردگی، اضطراب، و عزت نفس پایین پژوهشگران بیان می

-های خودکند که تجربهز نظریه فرار بیان می(، با استفاده ا2226در ارتباط است. در این خصوص، فابر )
 شوند.آگاهی دردناک و منفی منجر به بروز رفتار خرید وسواسی می

 
 خانوادگی و عزت نفس تعارض/همبستگی (5

دین ی مثبت بین رفتاری حمایتی والهای مطالعاتی بر رابطههای اجتماعی، معتبرترین یافتهدر پژوهش
کند که عزت بیان می 11188آماتو،  (.11732کنند )بامریند، ید مینوجوان تاک« هویتی-خود»و رشد 

( در تحقیقات 22214نفس پایین یکی از نتایج اختالالت و تعارضات خانوادگی است. )هیل و همکاران، 
شوند، ممکن است با خشونت والدی بزرگ می-های تکاند که کودکانی که در خانوادهخود نشان داده

ردی کنند تا کنترل و نظارت بیناف، زیرا والدینشان از راهکارهای تنبیهی استفاده میبا آنها رفتار شود
 بیشتری بر روی رفتار کودک داشته باشند.

 تعارض خانوادگی و خرید وسواسی (6
فرزند باعث مشکالت -( در مطالعه خود نشان دادند که تعارضات زیاد بین والد2222بولر و جرارد )

شود. مشکالت درونی عمدتاً افسردگی و اضطراب هستند، و رای نوجوانان میبیرونی و درونی زیادی ب
وجوانانی اند که نمشکالت بیرون شامل پرخاشگری و سهل انگاری هستند. مطالعات پیشین نشان داده

 طرتر و رفتارهای خکه اختالفات و تعارضات بیشتری با والدین خود دارند، معموالً عزت نفس پایین

                                                 
1 Desarbo & Edwards, 1112 
2 Baumrind, 1173 
8 Amato, 1118 
4 Hill et al., 2221 
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های جامعه پذیری تعارضات خانوادگی بر فعالیت (.22211 همکاران، و )برانجی ی دارندآفرین بیشتر
ادث های نوجوانان که ناشی از حوبه ویژه، کنترل کاهش یافته بر روی فعالیت گذاردنوجوانان تاثیر می

 (. 22221 ،و تعارضات مخل خانوادگی است، تاکید مهمی بر روی رفتار نوجوان دارند )آماتو و سابورلوسکی
 

 همساالن (7

در مطالعه خود متوجه شدند که میزان تاثیر همساالن دو برابر تاثیر والدین  8(1112داتوس و همکاران )
کند که اغلب اوقات همساالن ( بیان می2228( به نقل از گکاس )22154)گروجیو و همکاران،  بود.

این محیط باعث استراحت و آرامش کنند و محیط آرام بخش و راحتی را برای نوجوانان فراهم می
ی دهند که جوانکند. تحقیقات اخیر نشان میشود و آنها را از فشارهای خانوادگی رها میاعصاب آنها می

زا در محیط خانواده بوده است، در مورد موضوعات مصرفی، ارتباط خود را با که گرفتار وقایع استرس
تحقیقات نوروساینس اخیر وابستگی نوجوانان  .(22185، دهد )بلک و همکارانهمساالن خود افزایش می

اند که این امر منجر به انجماد به همساالن را به ناکامل بودن مرحله بلوغ مغزی آنان نسبت داده
 (.22236گردد )استینبرگ، عاطفی آنان می-اجتماعی

 

 گراگرا و ارتباطات مفهومارتباطات اجتماع (8
برجسته اجتماع گرا و مفهوم گرا وجود دارد. در ارتباطات اجتماع گرا در ارتباطات خانوادگی دو سبک 

تاکید بر روی سازگاری و تبعیت است و در ارتباطات مفهوم گرا استقالل شخصی و خود ابرازی مورد 
های دچار اختالل معموالً عاطفه و گیرد. طبق نظریه کنترل اجتماعی، والدین در خانوادهتاکید قرار می

ان های خودشان، فعالیت هایشها از خواستهکنند که با تاکید بر تبعیت آنی دارند، تالش میمحبت کمتر
معموالً  گیرند. چنین رفتارهایی از والدینای را در پیش میهای تربیتی سختگیرانهرا کنترل کنند و روش

وادگی ختالالت خانگذارند و حاکی از این امر هستند که افرزند تاثیر می-بر سبک ارتباطی بین والد
گرا -ممکن است ارتباطات خانوادگی مفهوم گرا را مختل کنند و در عوض ارتباطات خانوادگی اجتماعی

 (. 2215را قوام بخشند )گروجیو و همکاران، 
 اقتصادی-وضعیت اجتماعی (9

                                                 
1 Branje et al., 2221 
2 Amato & Sobolewski, 2221 

8 d’Atous et al., 1991 
4 Grougiou, Moschis & Kapoutsis (2215) 
5 Black et al., 2218a 
6 Steinberg, 2223 
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ربی خاقتصادی پایین تری دارند، تاثیرات م-هایی که وضعیت اجتماعیی فقر اقتصادی و خانوادهتجربه
-های سالم معموالً از وضعیت اجتماعیهای فرزند دارند. فرزندان در خانوادهبر روی رشد و صالحیت

ه اند کهایی قرار گرفتههای آنان در درون محیطبرند، بنابراین، خانوادهاقتصادی باالتری لذت می
ذاب است و با نظریه آورند، اگر چه چنین فرضی اساساً جهایی را برای رشد فرد به وجود میفرصت

ح کند که ساختار سطهایی را فراهم میسختی اقتصادی هماهنگی دارد، توضیح ناکارآمدی از مکانیزم
(. از دیدگاه 1112دهند.)کولمن، کالن )همانند موقعیت اجتماعی خانواده( را با ساختار سطح خرد پیوند می

( که از اختالالت خانوادگی SESتصادی )اق-سرمایه انسانی، تغییرات روی داده در وضعیت اجتماعی
هند.)هیل دگیرند )همانند از دست دادن والد یا طالق( ساختار خانوادگی را به رشد انسان ربط میریشه می

اقتصادی پایین -دهند که وضعیت اجتماعی( نشان می2215(. گروجیو و همکاران )22111و همکاران، 
کنند )مثال طالق(، به فرآیند جامعه پذیری که تمایالت تجربه میهایی که تغییرات مخربی را در خانواده

 رساند.برند، آسیب میخرید وسواسی را از بین می
 

 روش تحقیق
ها، نظر شیوة گردآوری داده ها، کمی و ازاین پژوهش از دید هدف، کاربردی، از دیدگاه نوع داده

 21تا  16الی و توزیع پرسشنامه میان جوانان گیری پژوهش از نوع احتمتوصیفی پیمایشی است. نمونه
 تعیین جدول به با استناد تحقیق این در حجم نمونه ساله در دسترس در شهر تهران صورت گرفت.

باتوجه به نامحدود بودن  و شده، ارایه مورگان توسط 1172 سال که در مفروض جامعه از نمونه حجم
ینگ سهای تحقیق از پرسشنامه استاندارد در تحقیقات غیربرای سنجش متباشد. نفر می 834جامعه برابر 

محتوایی آزمون تعیین روایی استفاده شده که در خصوص  2215و گروجیو و همکاران  2216ک یاناو 
ایم. استفاده نمودهتحلیل عاملی تأییدی برای سنجش روایی سازه از ( و CVRاز روش نظر خبرگان )

برای تعیین پایایی سواالت  و ( جهت تعیین نرمال بودن جامعهK-Sاز آزمون کولموگروف اسمیرنوف )
رسی و برروش تجزیه تحلیل اطالعات و در پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. 

آوری اطالعات، مرحله جمع( استفاده شده است. SEMیابی معادالت ساختاری )مدلها روابط بین متغیر
های ها، مقالهای شامل مطالعه اسناد، کتابظری پژوهش که از روش کتابخانهتنظیم ادبیات و مبانی ن

در های اطالعاتی و شبکه اینترنت استفاده شده ها، بانکموجود در مجالت داخلی و خارجی، پایان نامه
مقطعی در آذرماه  و در ادامه نیز طی یک پیمایش انجام گردیده 1815بازه زمانی مرداد الی دی ماه 

                                                 
1 Hill et al.,2001 
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 در این آوری شده است.جمعپژوهش  ن سال از روش میدانی و با ابزار پرسشنامه اطالعات مورد نیازهما
پرسشنامه قابل قبول جمع آوری شد و در نهایت  812پرسشنامه توزیع گردید؛ تعداد  522بخش تعداد 

 و ای هگزین پنج لیکرت هاسؤال گیری اندازه مقیاس نفر انجام گرفت. 812تحلیل بر اساس پاسخ 
 .بود 5الی  1ترتیب  به امتیازگذاری روش
 

 :باشد می بخش 1 شامل نهایی پرسشنامه

 .سن، جنسیت و تحصیالتسوال  8شامل یک بخش  جمعیت شناختی : سؤاالت: الف

 سوال. 42و تعداد بخش  3شامل  تخصصی: سواالت: ب

 شده اشاره آن سازندگانو  استفاده مورد پرسشنامهسواالت تخصصی  بخش به (1) شماره جدول در

  .است
 اجرا شده جهان معتبر هایدانشگاه در بازاریابی نظران توسط صاحب با توجه به اینکه پرسشنامه

  نظر اظهار از آزمون روایی بررسی است و عالوه بر آن برای پرسشنامه محتوایی روایی از حاکی است،
با تحلیل عاملی و همچنین است.  شده فادهاست پرسشنامه محتوای مورد در (CVRخبرگان )نفر از  15

است. قدرت رابطه بین عامل )متغیر پنهان( و متغیر  گرفته قرار بررسی موردتاییدی روایی پرسشنامه 
شود. بار عاملی مقداری بین صفر و یک است. ها( بوسیله بار عاملی نشان داده می)گویه قابل مشاهده

شود. بارعاملی نظر میه ضعیف درنظر گرفته شده و از آن صرفباشد رابط 2.8اگر بار عاملی کمتر از 
 از دست آمده به نتایج .باشد خیلی مطلوب است 2.6قابل قبول است و اگر بزرگتر از  2.6تا  2.8بین 

های مورد بررسی حکایت ا متغیرب مربوط هایتست در از سواالت یک هر روایی وجود ازاین آزمون 
 به از مقادیر بحرانی و ضرایب استنباط شده است. tگتر بودن قدر مطلق آماره بزر از نتایج این دارد.

نشان از روا بودن  16/1هر یک از نشانگرهای سازه بزرگتر از قدر مطلق  tهای آماره دیگر، بیان
 .نشانگرهای در سازه مربوط به آنها است

پایایی کلیه متغیرهای  ستفاده شد وا 1در این پژوهش برای تعیین پایایی ابزار از روش آلفای کرونباخ
 مورد جامعه درپایایی متغیرهای تحقیق نشان دهنده محاسبه گردید، بنابراین  7/2تحقیق باالتر از 

نباخ شود. ضریب آلفای کروسنجیده می هااست. در واقع با محاسبه آلفای کرونباخ همسانی گویه مطالعه
ت آزمون دو جوابی نباشد، بلکه درجه مخالفت یا موافقت شود که سؤاالمعموالً زمانی به کار برده می

که بر  گیرد. ضریبیشود انجام میمشخص گردد. این کار وقتی پیش نمونه یا پیش آزمون گرفته می

                                                 
1 Cronbach's Alpha 
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ها یعنی میزان تداخل همه آید در واقع شاخص هماهنگی درونی پرسشپایه این روش بدست می
 است. ها از لحاظ سنجش یک ویژگی مشترک پرسش
 توصیفی آمار از تحقیق متغیرهای به آنها و تبدیل تنظیم و پرسشنامه های پاسخ بندی دسته برای

  شده تفسیر و تبیین نمونه گروه از نتایج حاصل استنباطی، آمار از استفاده استفاده شده و همچنین با
 است.

 استفاده و سازندگان آن مورد های( پرسشنامه1)جدول شماره 
 منبع تعداد گویه متغیرها

 2215گروجیو و همکاران،  سؤال 1 خرید اجباری

 2215گروجیو و همکاران،  سؤال 8 گراارتباطات اجتماع

 2215گروجیو و همکاران،  سؤال 4 گراارتباطات مفهوم

 2215گروجیو و همکاران،  سؤال 4 ارتباط با همساالن

 2215، گروجیو و همکاران سؤال 4 اقتصادی -وضعیت اجتماعی

 2216سینگ و نیاک،  سؤال 6 عزت نفس

 2216سینگ و نیاک،  سؤال 4 همبستگی با خانواده

 2216سینگ و نیاک،  سؤال 3 تعارض با خانواده

 

 زیه و تحلیل اطالعاتجت
 

 ها آن نتایج و تحقیق های فرضیه آزمون
با استفاده از آزمون کولموگروف ابتدا ق های تحقیبرای انجام تحلیل عاملی تاییدی برای متغیر

اسمیرنوف به بررسی نرمال بودن متغیرهای تحقیق پرداخته شده است. که نتایج مطابق جدول شماره 
ها این دادهمی باشند، بنابر 25/2ها بیشتر از معیار دهد که سطح معنی داری کلیه شاخص( نشان می2)

 کنند.از توزیع نرمال پیروی می
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 KSبا استفاده از آزمون ( بررسی وضعیت توزیع متغیرها 2شماره )جدول 

 نتیجه آزمون سطح معنی داری تعداد متغیرها

 نرمال 232/2 812 خرید اجباری

 نرمال 121/2 812 گراارتباطات اجتماع

 نرمال 237/2 812 گراارتباطات مفهوم

 نرمال 261/2 812 ارتباط با همساالن

 رمالن 143/2 812 عزت نفس

 نرمال 115/2 812 همبستگی با خانواده

 نرمال 272/2 812 تعارض با خانواده

 نرمال 218/2 812 اجتماعی-وضعیت اقتصادی

 
شود استفاده گردید که این برداری نامیده میکه شاخص کفایت نمونه KMOاز آزمون در ادامه 

 KMOکند. وقتی مقدار سه میشده را با همبستگی جزئی مقای شاخص مقادیر همبستگی مشاهده
 KMOنتایج آزمون  (8جدول شماره )در توان تحلیل عاملی نمود. راحتی میباشد، به 6/2تر از بزرگ

 مشخص شده است.سطح معناداری آزمون بارتلت و 
 

 KMO( نتایج آزمون بارتلت و 8جدول شماره )

 1آزمون کفایت نمونه کیسر مییر و الکین 318/2

 آزمون بارتلت ناداریعدد مع 2.222

 
است )نزدیک به یک(، تعداد نمونه )تعداد  318/2برابر با  KMOدر این پژوهش مقدار شاخص 

ارد گیری برای انجام تحلیل عاملی وجود ددهندگان( برای تحلیل عاملی کافی است و کفایت نمونهپاسخ
دهد تحلیل است که نشان می 25/2داری آماره بارتلت برابر با صفر و کمتر از و همچنین سطح معنی

 عاملی برای شناسایی ساختار و مدل عاملی مناسب است.
( معرفی شد. پایایی سازه 1147( توسط ورتس و همکاران )CRبررسی پایایی متغیرهای مکنون )

معیاری است برای تعیین سازگاری درونی متغیرهای آشکار؛ به این معنی که اگر عدد بزرگی برای آن 
دهنده موضوع واحدی هستند و راستا نشانود یعنی تمام معیارها به نحوی سازگار و هممحاسبه ش

                                                 
1. Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy 
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 CRکه مقدارشوند. درصورتیکاربرده میدرنتیجه برای سنجش بهتر پایایی، هردوی این معیارها به
دار گیری دارد و مقهای اندازهشود، نشان از پایداری درونی مناسب برای مدل 2.7برای هر سازه باالی 

( شاخص روایی و پایایی هریک از 4دهد. در جدول شماره )عدم وجود پایایی را نشان می 2.6کمتر از 
 متغیرهای پژوهش آورده شده است.

 

 ( بررسی روایی و پایایی متغیرهای پژوهش4جدول شماره )

 AVE CR مولفه

 2.36 2.51 خرید اجباری

 2.34 2.64 گراارتباطات اجتماع

 2.78 2.58 گراهومارتباطات مف

 2.31 2.54 ارتباط با همساالن

 2.71 2.52 عزت نفس

 2.77 2.51 همبستگی با خانواده

 2.37 2.56 تعارض با خانواده

 2.32 2.53 اجتماعی-وضعیت اقتصادی

 بارهای عاملی و .آزمون قرار گرفتمورد تحقیق تک تک متغیرهای در ادامه تحلیل عاملی تأییدی 
گانه مربع کلیه متغیرهای تحقیق محاسبه گردید و با توجه به کوچکتر بودن سطح همبستگی چند

نشان دهنده میزان همبستگی هر متغیر مشاهده گر با متغیر  مربوطه ، بار عاملی25/2داری از مقدارمعنی
( CFIای )برازش مقایسه هایهای تحقیق شاخصدر کلیه روابط متغیر. بوده استمکنون مورد نظر 

و مناسب هستند.  1/2( باالتر از GFIبوده و شاخص نیکویی برازش مدل ) 1و کمتر از  1/2تر از باال
باشد که مناسب است. می 1/2)ریشه میانگین مجذور خطای برآورد( کمتر از  RMSEAشاخص 

ها از برازش باشد. در کل مدلو مناسب می 8( نیز کمتر از CMIN/dfمیزان کای دو به درجه آزادی )
 اند.طلوبی برخوردار بودهم

و همچنین در جدول  ( نشان داده شده است.5) در جدول شماره هاو سرانجام نتایج آزمون فرضیه
 ( نتایج مورد انتظار تحقیق با یافته های تحقیق مورد مقایسه قرار گرفته است.6شماره )
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 بررسی فرضیه های تحقیقنتایج ( 5جدول شماره )

شماره 
 فرضیه

 مولفه وابسته تقلمولفه مس
نوع 
 تأثیر

 سطح
 داریمعنی

عدد 
 معناداری

ضریب 
 مسیر

 تأیید/ رد

 اصلی
 تعارض با خانواده

 )اختالالت خانواده(
 رد نلشد 47/2 -15/2 222/2 مثبت رفتار خرید اجباری

 همبستگی با خانواده 1
 -وضعیت اجتماعی

 اقتصادی
 رد نلشد 42/2 21/4 222/2 مثبت

 هتعارض با خانواد 2
 -وضعیت اجتماعی

 اقتصادی
 رد شد -11/2 -42/1 222/2 منفی

8 
 -وضعیت اجتماعی

 اقتصادی
 رد نلشد -84/2 -74/2 212/2 منفی ارتباطات اجتماع گرا

4 
 -وضعیت اجتماعی

 اقتصادی
 رد نلشد 45/2 18/2 225/2 مثبت ارتباطات مفهوم گرا

5 
 -وضعیت اجتماعی

 اقتصادی
 رد شد -23/2 21/2 222/2 منفی ارتباط با همساالن

6 
 -وضعیت اجتماعی

 اقتصادی
 رد نلشد 65/2 74/2 222/2 منفی عزت نفس

 رد نلشد 83/2 12/2 222/2 مثبت رفتار خرید اجباری ارتباطات اجتماع گرا 7

 رد شد -12/2 57/1 222/2 منفی رفتار خرید اجباری ارتباطات مفهوم گرا 3

 رد نلشد 48/2 75/4 222/2 منفی باریرفتار خرید اج ارتباط با همساالن 1

 رد شد 12/2 17/2 222/2 منفی رفتار خرید اجباری عزت نفس 12
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 مورد انتظار و یافته هانتایج مقایسه ( 6جدول شماره )

شماره 
 فرضیه

 مولفه وابسته مولفه مستقل
نوع 
 تأثیر

تأیید/ 
 رد

نتیجه 
 آزمون

 مقایسه با نتایج پژوهشمهای قبل

 اصلی
 رض با خانوادهتعا

 )اختالالت خانواده(
 رفتار خرید اجباری

تأثیر 
 مثبت

رد 
 نلشد

تأثیر 
 مثبت

نتیجه همسو با تحقیق گروجیو و همکاران 
( و غیر همسو با تحقیق سینک و نیاک 2215)

( و )بنمویال، بوزاگلو و ماسچیس، 2216)
 ( می باشد.2212

1 
همبستگی با 

 خانواده
 -وضعیت اجتماعی

 اقتصادی

ثیر تأ
 مثبت

رد 
 نلشد

تأثیر 
 مثبت

( در تحقیق خود به 2216سینک و نیاک )
 نتایج مشابه با تحقیق حاضر دست یافتند.

 تعارض با خانواده 2
 -وضعیت اجتماعی

 اقتصادی

تأثیر 
 منفی

 رد شد
تأثیر 
 منفی

(در تحقیق خود به 2215گروجیو و همکاران )
 نتایج مشابه با تحقیق حاضر دست.

8 
 -عیوضعیت اجتما
 اقتصادی

ارتباطات اجتماع 
 گرا

تأثیر 
 منفی

رد 
 نلشد

تأثیر 
 منفی

(در تحقیق خود به 2215گروجیو و همکاران )
 نتایج مشابه با تحقیق حاضر دست یافتند.

4 
 -وضعیت اجتماعی

 اقتصادی
ارتباطات مفهوم 

 گرا

تأثیر 
 مثبت

رد 
 نلشد

تأثیر 
 مثبت

(در تحقیق خود به 2215گروجیو و همکاران )
 یج مشابه با تحقیق حاضر دست یافتند.نتا

5 
 -وضعیت اجتماعی

 اقتصادی
 ارتباط با همساالن

تأثیر 
 منفی

 رد شد
تأثیر 
 منفی

(در تحقیق خود به 2215گروجیو و همکاران )
 نتایج مشابه با تحقیق حاضر دست یافتند.

6 
 -وضعیت اجتماعی

 اقتصادی
 عزت نفس

تأثیر 
 منفی

رد 
 نلشد

تأثیر 
 مثبت

(در تحقیق خود به 2215همکاران ) گروجیو و
 نتایج مشابه با تحقیق حاضر دست یافتند.

7 
ارتباطات اجتماع 

 گرا
 رفتار خرید اجباری

تأثیر 
 مثبت

رد 
 نلشد

تأثیر 
 مثبت

(در تحقیق خود به 2215گروجیو و همکاران )
 نتایج مشابه با تحقیق حاضر دست یافتند.

3 
ارتباطات مفهوم 

 گرا
 رفتار خرید اجباری

تأثیر 
 منفی

 رد شد
تأثیر 
 منفی

(در تحقیق خود 2215گروجیو و همکاران )   
 به نتایج مشابه با تحقیق حاضر دست یافتند.

 رفتار خرید اجباری ارتباط با همساالن 1
تأثیر 
 منفی

رد 
 نلشد

تأثیر 
 مثبت

(در تحقیق خود به 2215گروجیو و همکاران )
 نتایج مشابه با تحقیق حاضر دست یافتند

 رفتار خرید اجباری عزت نفس 12
تأثیر 
 منفی

 رد شد
تأثیر 
 منفی

( در تحقیق خود به 2216سینک و نیاک )
 نتایج مشابه با تحقیق حاضر دست یافتند.
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 کلی گیری نتیجه
برای بررسی روایی و پایایی، برازش مدل، مدل اندازه گیری و  221در این تحقیق از نرم افزار آموس

استفاده شده است. همچنین روایی و پایایی متغیرها مورد تأیید قرار گرفته است و در معادالت ساختاری 
ها از بارهای عاملی مطلوب برخوردار هستند گیری نیز مشخص گردید که کلیه سازهبررسی مدل اندازه

های برازش مدل نیز مقدار مورد انتظار را کسب نموده اند. در بررسی وضعیت و همین طور شاخص
زش مدل معادالت ساختاری تحقیق نیز مشخص گردید که شاخص های برازش مقدار مورد انتظار برا

؛ ریشه میانگین خطای 15/2؛ شاخص برازش تطبیقی، 14/2را کسب نموده اند )شاخص نیکویی برازش، 
 (، بنابراین برازش مدل مورد تأیید قرار گرفت.213/2برآورد، 

تاثیر تعارض با خانواده، ارتباطات اجتماع گرا و ارتباط با همساالن  دهد که از بعد آمارینتایج نشان می
بر رفتار خرید اجباری رد نلشد و تاثیر ارتباطات مفهوم گرا و عزت نفس بر بروز رفتار خرید اجباری رد 

دهد به لحاظ آماری همبستگی با خانواده بر های میانجی نشان میشد. همچنین یافته های روابط متغیر
-گذارد و در مقابل آن تاثیر تعارض با خانواده بر وضعیت اقتصادیاجتماعی تاثیر می-ت اقتصادیوضعی

اقتصادی نیز به نوبه خود بر ارتباطات اجتماع گرا و ارتباطات  -اجتماعی رد شد. و وضعیت اجتماعی
ا ارتباطات باقتصادی  -گذارد ولی هیچ رابطه ای بین وضعیت اجتماعیمفهوم گرا و عزت نفس تاثیر می

 با همساالن مشاهده نشد.
 

 پیشنهادات:
 ها:پیشنهادات مهم به بازاریابان و خرده فروشی

ه لذا به آنها به عنوان یک بازار هدف بالقوه توجه نمودن پتانسیل باالیی در خرید دارند، این نوع مشتریا
 هیجان در فرایند خرید نقش در این نوع خرید تنش ولیکن  و برنامه بازاریابی الزم را تدوین نمایند

ممکن است ساعاتی پس از آن پشیمانی به همراه آورد و احتمال پس دادن خرید وجود  وبسزایی دارد 
دارد؛ لذا در مواجه با افراد دارای ویژگی خرید وسواسی از ترغیب و تهییج این افراد برای خرید خودداری 

 .نمایند

روی سیاه بازاریابی است، در بخش  گراییترویج مصرفسازمانها با در نظر گرفتن این مطلب که 
 ود.مند شمسئولیتهای اجتماعی سازمان از آن استفاده نموده تا هم جامعه و هم سازمان از نتایج آن بهره

                                                 
1 Amos 22 
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های بازاریابی مفاهیم ارتباطات اجتماع گرا و میزان تاثیر آن بر خرید اجباری را در تدوین استراتژی
دهند و با توجه به تأثیر پذیری افراد از جامعه، کمپین های تبلیغاتی در انتشار عقاید مورد استفاده قرار 

های همساالن )که در این تحقیق جوانان تواند موثر باشد. در نظر گرفتن گروهمصرف محصول آنان می
هایی که طیاثربخشی تبلیغات را افزایش دهند. تبلیغات در محتواند میهستند( به عنوان کانون تبلیغات، 

د تواند مفید و کارآمها، محل تحصیل و ... میمحل اجتماع جوانان است از قبیل باشگاه ورزشی، کلوپ
 باشد. 

 پیشنهادات مهم به فعاالن حوزه سالمت:
در راستای اهداف افزایش سطح سالمت روانی جامعه و همچنین کاهش روحیه مصرف گرایی به 

های خرید اجباری توجه ویژه نموده و از طریق تدوین برنامه جامع، آموزش مقوله تعارض با خانواده و رفتار
ها، آموزش و پرورش و شهروندی، مهارت های زندگی، عزت نفس، کنترل استرس از طریق رسانه

های آموزشی بدو ازدواج و بدو تولد فرزند تدوین دورهقرار دهند. نهادهای اجتماعی را در دستور کار 
عیشتی به امور مدر کنترل رفتار خرید اجباری مفید خواهد بود. رسیدگی الت خانوادگی مرتبط با اختال

بهداشت در  افزایش سطح رفاه عمومی واست. توجه  در افزایش عزت نفس در جامعه موردها خانواده
 گرددهای همساالن در جوانان پیشنهاد میبه منظور کاهش اثرات گروهدستور کار قرار گیرد و همچنین 

شود های تجمع جوانان ارائه میهای عمومی و تبلیغات محیطی که در مکانبر محتوای تبلیغات در رسانه
 نظارت نمایند.

 ها:پیشنهادات مهم به خانواده
خانواده ها باید به الگوی خرید فرزندان خود توجه نمایند. عدم ایراد گیری، داد زدن و تنبیه فرزندان و 

الخصوص صحبت کردن با افراد خانواده جهت حل تعارضات بسیار ق حواص، علیبرقراری ارتباط از طری
ع گرا و مفهوم ها نسبت به اختصاص بودجه آموزشی برای آموزش مهارتهای اجتماخانواده مفید است.

در سمینارها و کارگاههای آموزشی مرتبط با ارتقاء همبستگی و حل تعارضات گرا مبادرت نمایند و 
 نمایند. خانوادگی شرکت

 

 محدودیتهای تحقیق:
به دلیل محدودیت زمانی در تحقیق حاضر تنها چند ویژگی از علوم روانشناختی و جامعه شناختی مورد 

 بررسی قرار گرفته است.
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وجود دارد که پاسخ دهندگان دقت الزم در  احتمالبه دلیل استفاده از سواالت زیاد در پرسشنامه، این 
 اشند.تکمیل پرسشنامه نداشته ب

های بزرگتر و یا تحقیق حاضر در جامعه جوانان انجام گرفته و امکانات و وقت الزم جهت نمونه
 کاربردی تر وجود نداشته است.

های پژوهش حاضر از نظر مکانی، متعلق به حوزه جغرافیایی شهر تهران است از آن جایی که داده
 ردد.های کشور نتایج متفاوتی حاصل گممکن است در سایر شهر

تاثیر متغییرهایی که از کنترل پژوهشگر خارج هستند و امکان اثرگذاری آن ها بر نتایج پژوهش دور 
 از ذهن نیست، به گونه ای که امکان بررسی یا کنترل آن ها برای پژوهشگر فراهم نباشد.

 
 

 پیشنهادات پژوهشی به محققین آتی:
 داد انجام زمینه این در توانت متعددی میو تحقیقا است پا نو مبحث یک ایران در وسواسی خرید

 شود:می اشاره تحقیقات این از هایینمونه به در ذیل که

جامعه  و ابعاد روانشناختی های سنی، بسط قلمرو جغرافیایی، بسطدر سایر گروهانجام این پژوهش  -
 .گرددپیشنهاد میشناختی و مقایسه نتایج آن با نتایج این تحقیق  

 باری را با در نظر گرفتن متغیر میانجی احساس مسئولیت در سرپرستان خانواررفتار خرید اج -
 بررسی نمایند.

رفتار خرید اجباری را با در نظر گرفتن تعدیلگرهایی از قبیل موقعیت، محیط خرید، دسترسی به  -
 مراکز خرید بررسی نمایند.

هاد ر بر خرید وسواسی پیشنبرای به دست آوردن اطالعات و دانش بیشتر در مورد عوامل تاثیرگذا -
 .میگردد که مطالعه در جامعه آماری افراد شاغل و غیرشاغل انجام گیرد

رفتار خرید اجباری خریداران وسواسی در خریدهای آنالین و مقایسه آن با حضور فیزیکی در  -
 فروشگاه بررسی گردد.

 ابی برای تحقیقاتبررسی احساسات و عواطف خریداران قبل و بعد از خرید وسواسی موضوع جذ -
 باشد.آتی می
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