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Abstract
Compulsive buying is an aspect of consumer behavior. Today changes in life style have increased the complexity of consumption and create
an environment which is favorable to increase compulsive buying than the past. Many factors, including environmental factors,
psychological, demographic, and the availability of credit cards can be effective in creating compulsive buying. Therefore, the present
research has presented a conceptual model after reviewing several conducted researches in the field of criteria affecting compulsive buying
behavior. This resaeach is an applied research in terms of its objective and descriptive- correlational in terms of data collection. Statistical
population of this research containsits the customers of chain stores in Shiraz and its sampling is done using non-random available method.
385 quastionanaries were evaluated and data awere analysed via the softwares of Spss18 and Amos18. The results showed that the factors of
materialism on credit card and also credit card on compulsive buying have a significant and positive effect. Also in this reserachthe positive
effect of anxiety, impulsivity, family and also the negative impact of television advertising on compulsive buying were approved. However,
the influence of peers and consumer’s depression on compulsive buying was rejected. Moreoverr, this research showed the negative effect of
family and peers and the positive impact of television advertising on materialism.
Keywords: Compulsive Buying, Psychological Factor, Environmental Factors, Materialism, Using Credit Card.
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چکیده
، در ایتن پتژوهش. پیچیدگی مصرف را افزایش داده و شرایط افزایش تمایل به خرید وسواسی را نسبت به گذشته بسیار مساعدتر کرده استت،امروزه تغییرات
.متدل مفهتومی ارائته متیشتود

 یت، ،پس از بررسی پژوهشهای انجامشده در زمینة معیارهای تأثیرگذار بر رفتار خرید وسواسی در داخل و خارج از کشور

 دادههای پژوهش از طریق مشتریان فروشگاههای زنجیرهای شهر شتیراز بته روش میتدانی و از.پیمایشی و از نظر هدف کاربردی است- توصیفی،روش تحقیق
- در این پژوهش بترای تأییتد روایتی پتس از مشتورت بتا متاصصتان از شتاخص کفایتت نمونته. گردآوری شده است914 طریق پرسشنامه در نمونه با حجم
 تجزیته و تحلیتل دادههتا بته روش معتاد ت. ) و آزمون بارتلت استفاده شد و پایایی ابزار اندازه گیری با استتفاده از آففتای کرونبتاأ تأییتد شتدKMO(گیری
 نتایج پژوهش نشان میدهد که مادیگرایی بر کارت اعتباری و کارت اعتباری بر خرید وسواسی تأثیر مثبتت و.ساختاری و با نرمافزار اموس انجام شده است
 ایتن در. خانواده و اثر منفی تبلیغات تلویزیونی بر خرید وسواسی پذیرفته شتده استت، تکانشگری، همچنین در این پژوهش اثر مثبت اضطراب.معناداری دارد
 این پژوهش نشاندهندة اثر منفی خانواده و همستا ن و اثتر مثبتت.حافی است که تأثیر همسا ن و افسردگی مصرفکنندگان بر خرید وسواسی رد شده است
.تبلیغات تلویزیون بر مادیگرایی است

. استفاده از کارت اعتباری، مادیگرایی، عوامل محیطی، عوامل روانشناختی، خرید وسواسی:کلمات کلیدی

* نویسنده مسؤول
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-1

مقدمه
تنوعطلبی در خرید ی

6

واقعیت انکتارناپتذیر استت

همکتاران  .)6466 ،ستهوفت خریتد باعتث متیشتود تتا

که اشتیاق به داشتههتای بیشتتر و متمتایزتتر را بته همتراه

تکانه های رفتار خرید وسواسگونة افراد مبتال ،سترعت

دارد؛ اما این رفتار گاهی از خریتدهتای ضتروری فراتتر

و شدت بیشتری پیدا کند .از سوی دیگر ،اختالل خریتد

رفتتته و در صتتورت مهتتارنکردن آن بتته تجمتتلگرایتتی و

وسواسی با ظهور تلویزیون و برنامههتای آنالیتن شتبانه-

خریتتدهتتای ریتترضتتروری متتیرستتد .ستتودمندی خریتتد

روزی و ماتص خرید کا بدتر شده است .از زمانیکه

معمتتو ب بتته دفیتتل برطتترفکتتردن نیازهتتای افتتراد استتت

تبلیغات به یکی از نیروهای اصلی تلویزیون تبدیل شتده

(ظهیری ابیانه و حیدرزاده هنزایتی .)6939 ،اگتر خریتد

این مشکل افزایش یافته است (ریدوی و کوکتارکینی،9

نیاز باشد و فرد برای آن برنامهریزی هم کند ،به طتوری

 .)6442همچنتتین محتتیط ختتانواده ،رفتارهتتای مصتترفی

که شرایط اقتصادی و بودجهاش را در نظر بگیرد نهتنهتا

آموختتتهشتتده از دوران کتتودکی و افگوهتتای ارتباطتتات

مشکلساز نیست ،بلکه پسندیده هم هست؛ وفتی اگتر از

خانوادگی با انحرافات رفتار مصرفکننده و شکلهتای

حد متعارف خارج شود و شکل افراطی به خود بگیترد،

افراطی خریتد وسواستی مترتبط استت (ظهیتری ابیانته و

یعنتی آنقتتدر زیتتاد و ریتترعتادی باشتتد کتته در اقتصتتاد و

حیتتدرزاده هنزایتتی .)6939 ،از ستتویی تحقیقتتات نشتتان

زنتتدگی خدشتته وارد کنتتد و فتترد بتته صتتورت تکانشتتی

دادهاند که ارتباط با همسا ن تأثیر مثبتی بر انگیتزههتای

(فحظهای) و بدون نیاز بته کتا  ،بته مغتازه یتا فروشتگاه

اجتماعی نوجوانتان بترای مصترف ،ارزشهتای متادی-

اختالل است .اکثتر

گرایتتی و توجتته بتته تمتتایالت همستتا ن در انتاتتاب

افرادی که مبتتال بته خریتد بیمارگونته هستتند ،از تعتدد

محصو ت دارد .بنابراین نفوذ همسا ن اثر شتمگیری

خرید کا های بدوناستفاده فذت میبرند .فرایند خریتد

در گتترایش بتته خریتتد وسواستتی داشتتته استتت .درواقت

باعث شده است که زندگی این دسته از افراد از کنتترل

مطافعة رفتتار خریتد وسواستی هتم از بعتد فتردی و هتم

خارج شتود و بایتد توجته داشتت کته بیشتتر ایتن افتراد

اجتماعی شایان توجه است .خرید وسواستی بتا عواقت

ازمشکل خود بیخبرند .ایتن مصترفکننتدگان افترادی

بسیار مافی ،عاطفی ،اجتماعی ،قانونی و معمو ب با صرف

هستند که بهطور ناگهتانی بته ستمت مصترف تحریت

بتتیش از حتتد زمتتان و پتتول (کریستنستتون و همکتتاران،4

شده و نمیتوانند این رفتار را کنتترل کننتد کته افبتته بته

 )6334و همچنین میزان زیادی از اختال ت افستردگی،

نظر میرسد برای رهایی از مشتکالت ،خریتد متیکننتد

اختال ت اضطرابی ،اختال ت مصرف مواد ،اختتال ت

(فتتابر و اوگتتوین .)6311،6اگتتر تته عوامتتل وراثتتتی در

خوردن و اختال ت دیگر از جمله کنتترل امیتال همتراه

فرایند خرید وسواسی مؤثر است ،عوامل محیطی را هتم

است (موناهان و همکاران .)6332 ،2نتایج حاصل از این

در بر میگیرد .یکتی از عوامتل اجتمتاعی متؤثر بتر ایتن

مسئلة دردناک برای افراد ،خانوادهها ،جوام و همچنین

فرایند استفاده و دسترسی به کارتهای اعتبتاری استت.

کشتتورها و محتتیط کست

و کتتار نتتامطلوب هستتتند .بتته

درآمد رو به رشد طبقتة متوستط جامعته باعتث افتزایش

همین دفیل ،این رفتار توجه روانشناسان ،روانپزشکان،

برود و به خرید اجناس بپردازد ی

استتتفاده از کتتارتهتتای اعتبتتاری شتتده استتت (کتتاری و

1Faber & O'Guinn

2 Khare et al
3 Ridgway & Kukar-Kinney
4 Christenson et al
5 Monahan et al
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اقتصتتتاددانان ،جامعتتتهشناستتتان ،محققتتتان بازاریتتتابی و

است .خرید وسواسی به مدت  64سال در ادبیات روان-

متاصصان را برانگیاتته استت .در ایتن راستتا پتژوهش

پزشکی بحث و مطافعه شد و پتس از آن بته طتور کلتی

پژوهش کاربردی است کته نتیجتة آن متی-

محو شد تا اینکه محققانی مانند اوگین و فابر 9و معتدود

توانتتد در زمینتتة پیشتتگیری و درمتتان اختتتالل خریتتد

افراد دیگتری در اواستط دهتة  6314دوبتاره شتروع بته

وسواسی کارا و مفید باشد .اگر ته تتالشهتای مفیتد و

تحقیق دربارة آن کردند (طاهریکیتا و نتادری.)6936 ،

شمگیری برای درک استفاده افراطی از مواد ماتلت

خرید وسواسی ویژگیهای مقاومتناپذیری ،ناگهتانی-

و کلیة انواع رفتارها و فعافیتهای افراطی (مثالب اعتیاد به

بودن ،بتیاحساستی قبتل از شتروع بته خریتد اجنتاس و

افکل و مواد مادر ،استفاده افراطی از دارو ،قمتارکردن

کنترلناپذیری را دارد که به د یل نتاراحتی ،مشتکالت

و )....انجام شده است ،باز اطالعات بسیار اندکی دربارة

بتا رفتتار

حاضر ی

اینگونته استتفادههتای افراطتی در قلمترو رفتتار خریتد
وجتتود دارد .بنتتابراین درک ایتتن مشتتکل و کم ت

اجتماعی یا شغلی تأملبرانگیز است .اشتاا
خرید وسواسی ارل

اقالمی کته نیتاز ندارنتد یتا نمتی-

بتته

توانند هزینة آن را پرداخت کنند خواهند خرید (دفوسو

آنهایی که از این مشکل رنج میبرند نهتنها بشردوستتانه

و همکتتتاران. )6442،4کینتتت

 )6316( 2ایتتتن نتتتوع از

است ،بته نفت جامعته نیتز هستت .بنتابراین ،بتا توجته بته

مصرف را شیدایی پاتافوژی

اهمیت این موضوع و نوپابودن سابقة نین مطافعاتی در

که ناشی از پدیدههای روانی مانند ی

(اعتیاد) تعری

متیکنتد

احساس عمومی

اعتماد به نفس استت .عتالوه

ایران این پژوهش بر آن است تتا خریتد وسواستی را بتا

از خودبیگانگی و تضعی

توجه به عوامل محیطی ،برخی عوامل جمعیتشتناختی،

بتتر ایتتن از نظتتر او نشتتانههتتای همتتراه بتتا ایتتن مصتترف

روانشتتناختی تبیتتین کتترده و بنتتابر افتتزایش استتتفاده از

بیمارگونه همانند نشانههتای همتراه بتا اعتیتاد بته افکتل،

کتتارتهتتای اعتبتتاری در مراکتتز خریتتد و دستتتگاههتتای

تمایل شدید به پرخوری و ریره است ،از جمله:

خودپرداز تأثیر این متغیر را نیز بر افزایش خرید بررستی

-ی

کنیم تا از این منظر بتوانیم با استتفادة صتحیو و آگتاهی

 -نداشتن استقالل شاصی و از دستدادن کنترل

مان از ایجاد زیان اقتصادی به فرد و جامعه شویم.

میل وسواسی و اجبارگونه برای مصرف

 -تمایل به افزایش مصرف ی

محصول

این اختالل بتا دردرتة مکترر در خریتد ،خریتدهای
مررروری بررر ادبیررات پررری و ی ررین

-2
ژوهش

 -1-2خرید وسواسی

متفرقه ،ناگهانیبتودن در هنگتام خریتد کته بته صتورت
مقاومتناپذیری تجربه میشود مشاص شده است .این

1

رفتار خریتد و ناگهتانیبتودن آن بتا پریشتانی شاصتی،
یتز دربتارة

تداخل با قابلیتهای اجتماعی و شغلی همراه است و بته

تا قبل از اواسط دهتة  6314عمتالب هتی

خرید وسواسی نوشته نمتیشتد و در حتد انتدکی از آن

شتتیدایی و جنتتون خفی ت

محتتدود نمتتیشتتود .فراتتتر از

بحث مطرح میشد .در واق  ،این موضوع یا یزی شبیه

احساستتات منفتتی نمونتتههتتای فراوانتتی از متغیرهتتای

آن در اوایتتتل ستتتال  6362بتتتا عنتتتوان جنتتتون خریتتتد

شاصتتیتی ماننتتد روانرنجتتورختتویی ،اعتمتتادبتتهنفتتس،

1 Compulsive Buying
2 Kerapelin

3 O’Guinn & Faber
4 Dell'Osso et al
5 King

(کتتراپلین )63626در متتتون روانپزشتتکی بررستتی شتتده
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ناگهانیبودن (تکانشگری) و مادیگرایی بتا ایتن رفتتار

که فرایندهای اجتماعی باعث جهتگیریهای مصترفی

خریتتتتد بیمتتتتارگونتتتته متتتترتبط استتتتت (اترافتتتتوپز و

در بین جوانتان برزیلتی متیشتود .ستب

هتای ارتبتاطی

و ردفرانکوس .)6469 ،6خریداران وسواسی سعی می-

وافدین با فرزندان در خانوادههای د ار اختالل با توجته

کنند که فعافیتهتای خریتد ختود را پنهتان کننتد؛ زیترا

به کمبود منتاب محستوس و نامحستوس باعتث افتزایش

میترسند از اینکه خریداران دائمی به نظر بیاینتد (فتی و

اهمیت اموال مادی میشود .از سویی در حافی که نفتوذ

همکتتاران .(6444،6ایتتن اختتتالل بتتا وجتتود فتتذت اوفیتته

همسا ن در طی سالهای نوجوانی در ارتبتاط مثبتت بتا

معمو ب با احساس گناه و پشیمانی بعد از آن همراه است

بعد کنترل تکانة خرید وسواسی است ،به نظتر متیرستد

(کریستنسون و همکاران .)6334 ،9محققان نشان دادهاند

کتته همستتا ن باعتتث گتترایش بتته مصتترف بتته ستتاختار

که دو گروه عمده از عوامل ممکن استت باعتث خریتد

خانواده و محیطی خانوادگی که در آن فترد رشتد متی-

وسواسی بتا افقتای اضتطراب در فترد شتوند .6 :عوامتل

یابد بیتوجه میشتوند .همچنتین متادیگرایتی بته طتور

 ،محیط تجتاری و فعافیتت-

معمول و مطلوب در برنامتههتای تلویزیتونی بته تصتویر

های تبلیغاتی) که بر اهداف متادی تأکیتد متیکننتد؛ .6

کشیده شده است .در مقافة بینتداه و عثمتان )6466( 1بتا

عوامل روانشناختی (تعامل موقعیت -شاصیت ،محتیط

عنوان عوامل وسوسهانگیز در ارتباط با خریتد وسواستی

خانواده و عوامل ژنتیکی) و از ایتن میتان ،اضتطراب بته

در بین مصرفکنندگان جوان ،نتایج نشان متیدهتد کته

دفیل اینکه باعث اقدام خودبهخودی و فشار بر مصرف-

تماشای تلویزیون باعث توسعة ارزشهای مادی در بتین

کننتتده بتترای کتتاهش تتتنش متتیشتتد عامتتل مرکتتزی در

جوانان میشود که این نیز تا حد زیتادی بته ماهیتت آن

مطافعات آنها شناخته شده است .طبتق مطافعتات آنهتا

بستگی دارد ( برای مثال نوع برنامه و تعداد ساعاتی کته

این عوامل بر اضطراب تأثیرگتذار بودنتد و روی خریتد

صرف تماشای برنامتههتای دفاتواه متیشتود و فراوانتی

وسواسی مؤثر بود (وافنس و همکاران.)6311 ،4

تعامل با رسانه) کته بته طتور مستتقیم یتا ریترمستتقیم بتر

اجتماعی-فرهنگی (فرهن

گرایش به خرید وسواسی تأثیرگذار استت .بترای مثتال
 -2- 2عوامل محیطی

5

فردی که گرایش زیادی به تماشای تلویزیتون دارد ،بته

تأثیر دیگتران بتر خریتد وسواستی پدیتدهای جدیتد

توسعة ارزشهای مادی تمایل دارد و ممکن است باعث

نیستتت و در ابتتتدای دهتتة شصتتت در مطافعتتات رفتتتار

افزایش خرید وسواسی شود .از ستوی دیگتر ارتبتاط بتا

مصرفکننده استفاده شده است .عوامل زیستتی ،روانتی

همسا ن به طور مثبتی با مقایسة اجتمتاعی مترتبط استت

رفتتار خریتد متیشتوند

(بریستول و مونگلبروگ .)6442 ،3طبق نتتایج مطافعتات

(جتتتافیس و همکتتتاران .)6464،2در مطافعتتتة جتتتورج و

بینداه و عثمان ( )6466میزانتی کته همستا ن بتر توستعة

همکتتاران  )6469(7در برزیتتل بتتا عنتتوان تتتأثیر ستتاختار

ارزشهای مادی تأثیر میگذارنتد بته ماهیتت و دفعتات

خانواده بر مادیگرایی و خرید وسواسی نشان داده شتد

افگوهای تعامل آنها بستگی دارد که به طور مستقیم یتا

و جامعهشناختی باعث تحری

1 Otero- Lopez & Velardefrancos
2 Lee, Lennon, & Rudd
3 Christenson et al
4 Valence et al
5 Environmental factors
6 Jalees et al
7 George et al

ریرمستقیم بر گرایش به خرید وسواسی متؤثر استت .بته
عبارت دیگتر تعامتل بیشتتر بتا همستا ن دربتارة مستائل
8 Bindah & Othman
9 Bristol & Mongleburg
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مصرفی باعث گرایش بیشتر آنها به توستعة ارزشهتای

نشان دهتد .در مطافعتهای ،متو یز و همکتاران)6466( 6

مادی میشود که بته نوبتة ختود باعتث تمایتل بیشتتر بته

تأثیر خانواده و تلویزیون بر متادیگرایتی را بتا ارزیتابی

خرید وسواسی میشود .گیتو وکتای )6466( 6در مقافتة

اثرات آنها بر جوانتان در هتار کشتور ژاپتن ،متافزی،

خود تأثیر وافتدین ،دوستتان و رستانههتای جمعتی را در

ایتتا ت متحتتده آمریکتتا و فرانستته ،نماینتتدگان فرهنت

گتترایش بتته خریتتد وسواستتی در بتتین نوجوانتتان تتین و

شتترقی و رربتتی ،بررستتی کتتردهانتتد .ایتتن مطافعتته از

تایلند بررسی کردهانتد .بته طتور ناباورانتهای بستیاری از

نظرسنجی جوانان  61تتا  96ستال استتفاده کترده استت.

نوجوانان در هر دو کشور بته خریتد وسواستی گترایش

یافتههای مطافعه نشان میدهد که تأثیر ستاختار ارتبتاطی

دارند و نوجوانان تایلندی در مقایسه با نوجوانان ینتی،

خانوادگی جم گرا بتر نگترشهتای متادی در فرهنت

به طور اندکی تمایل قویتری به خرید وسواسی داشته-

رربی ممکن است بهطور ریرمستقیم تأثیرپذیر از افگوی

اند .در حافی که نفتوذ همستا ن ،وافتدین و رستانههتای

تماشای تلویزیون در جوانان باشد .با توجه به موارد بتا

جمعی از جمله عواملی بودند که بتر گترایش بته خریتد

فرضیههای زیر را ارائه میدهیم:

وسواسی در بین نوجوانان ینی تأثیرگذار بودهاند ،نفوذ
همسا ن تنها عامل کم

کننتده در گترایش بته خریتد

وسواستتی در بتتین نوجوانتتان تایلنتتدی بتتوده استتت .در
حقیقت عوامل تعیینکنندة تمایل به خریتد وسواستی در
فرهن

های ماتل

متفاوت استت و بایتد تفتاوتهتای

فرهنگی را در نظر گرفت .به طور معمتول طبتق شتواهد
ممکن است نوجوانان بته خریتد محصتو تی کته مشتابه
همسا ن خودشان است تمایل داشته باشند؛ ی

مستئلة

مهم بترای آنهتا در زمتان تصتمیمگیتری خریتد ،تأییتد
همسا نشان است .از ستوی دیگتر تبلیغتات تلویزیتونی،
ارزشهتتای متتادی را از طریتتق تصتتاویر طبقتتات بتتا ی
اجتماعی و ایدهها و سب

زندگی آنها گستترش متی-

فرضتتیة  :6ارتباطتتات ختتانوادگی بتتر متتادیگرایتتی
مصرفکنندگان تأثیر مثبت و مستقیم دارد.
فرضیة :6ارتباط با همسا ن بر مادیگرایی مصرف-
کنندگان تأثیر مثبت و مستقیم دارد.
فرضیة :9تبلیغات تلویزیونی بر مادیگرایی مصرف-
کنندگان تأثیر مثبت و مستقیم دارد.
فرضیة : 4ارتباطات ختانوادگی بتر تمایتل بته خریتد
وسواسی تأثیر مثبت و مستقیم دارد.
فرضتتیة  :2ارتبتتاط بتتا همستتا ن بتتر تمایتتل بتته خریتتد
وسواسی تأثیر مثبت و مستقیم دارد.
فرضتتیة  :2تبلیغتتات تلویزیتتونی بتتر تمایتتل بتته خریتتد
وسواسی تأثیر مثبت و مستقیم دارد.

دهد .این تصاویر سطو انتظتارات بیننتدگان را از طریتق
مقایسة آنچه دیدهاند با واقعیت با میبرند و آنها سعی
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میکنند تتا ایتن اختتالف را از طریتق مصترف محتدود

مادیگرایی به روشهای ماتلفی از جمله وفتاداری

کننتتد .بتته عبتتارت دیگتتر متتردم محصتتو ت را بتترای

به نیازها و تمایالت مادی ،تمرکز بر بته دستت آوردن و

شدن به هویتی ایدهال میخرند و انتظتار متیرود

شتده

نزدی

که مدت زمان صرفشتده بترای تماشتای تلویزیتون بته

خرجکردن یا دفبستگی بته امتوال دنیتوی تعریت
4

استتت (ریچیتتز و داوستتون  .)6336،معمتتو ب خریتتداران

مقدار زیادی گرایش به خرید وسواسی را در نوجوانتان
1 Guo & Cai

2 Moschis et al
3 Materialism
4 Richins & Dawson
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وسواستتی عواق ت

ختترجکتتردن ختتود را کمتتتر در نظتتر

میدهد کته متدیریت ضتعی

کتارتهتای اعتبتاری در

متتیگیرنتتد (وو )6442،6و در نتیجتته بتته ختترجکتتردن و

افراد مادیگرا باعث شدت این رابطه میشتود (دانلتی و

مصرف بیشازحد با زیان به مناف مافی درازمدت ختود

همکاران .)6469،ایرن و همکاران )6466( 4رفتار خرید

تمایل دارند (فابر و اوگوین .)6336،در مطافعتة دانلتی و

وسواستتی از طریتتق ارزشه تای رایتتج متتادیگرایانتته و

همکتتاران )6466( 6بتتا هتتدف بررستتی پتتنج ویژگتتی

فذتجویانه را در بین دانشتجویان ترکیته بررستی کترده

شاصیتی و ارزشهای مادی در افرادی که پول خود را

که هر دوی این عامتل بتر خریتد وسواستی اثتر مستتقیم

مدیریت میکنند و تعیین اثرات مستقل مدیریت پول بتر

داشتهاند .تعامل کودکان و نوجوانان با مشتاهده و تقلیتد

ثروت ،بدهی و خرید وسواسی نتایج نشان میدهتد کته

از اطرافیان خود اثرات زیادی بتر افکتار و اعمتال آنهتا

افرادی با این باورکه اموال مادی میتوانند باعث شتادی

داشته است .افتزایش ستطو متادیگرایتی در نوجوانتان

شوند کمتتر و افتراد وظیفتهشتناس ،پتول ختود را بیشتتر

باعتتث نگرانتتی در میتتان وافتتدین ،مربیتتان و طرفتتداران

مدیریت میکنند؛ زیرا آنها نگرش مافی مثبتی دارنتد و

مصرفکننده شده است .مطابق با سازگارترین یافتهها تا

آیندهنگر هستند .مطافعة ویکتدان و متاینور )6464( 9در

به امروز ،مادیگرایتی نوجوانتان مترتبط بتا اثترات بتین

ترکیه با هدف بررسی تفاوت در سطوح مادیگرایی بتا

فردی در زندگی آنها بهویتژه پتدر و متادر و همستا ن

توجه به سن و جنسیت انجام شتده استت .بتهعتالوه ایتن

آنهاستتت .بیشتتتر تحقیقتتات بتتر استتاس دیتتدگاه نفتتوذ

کشتور بستیار

اجتمتتاعی استتت کتته وافتتدین و همستتا ن را عوامتتل

مادی است و تفاوت در گرایش بته خریتد وسواستی بتا

اجتماعی در انتقتال نگترشهتا  ،اهتداف و انگیتزههتا بته

توجه به سن و جنسیت و رابطة مثبت بین مادیگرایتی و

نوجوانان از طریق تعامل اجتماعی در نظر گرفتتهانتد .در

خرید وسواسی را بررسی کرده که نتتایج ،رابطتة مثبتت

مطافعة اپلین و جان )6464( 2بتا هتدف بررستی نقتش

بتتین متتادیگرایتتی و خریتتد وسواستتی را آشتتکار کتترده

وافتتدین و همستتا ن بتتر ارزشهتتای متتادیگرایتتی در

است .گرایش به خریتد وسواستی بتا توجته بته جنستیت

نوجوانان  66تا  61سال به نظر متیرستید کته وافتدین و

متفاوت است و همانطور که انتظار میرفت زنان تمایل

همسا ن ،مناب مهم حمایتت عتاطفی و ستالمت روانتی

بیشتری به خرید وسواسی داشتهاند؛ با این حتال تفتاوتی

بودهاند که باعث افزایش عزت نفس در نوجوانتان متی-

از نظر سن در این زمینه مشتاهده نشتده استت .از طرفتی

شوند و این ختود ایتن باعتث کتاهش نیتاز بته کا هتای

ارتباط معنتیداری بتین جنستیت و متادیگرایتی وجتود

مادی برای توسعة درک مثبت از خود میشود .در واقت

نداشت و سطوح مادیگرایی با توجته بته ستن متفتاوت

در این مطافعه عزت نفتس نقتش میتانجی در رابطتة بتین

است .مصرفکننتدگان مستنتتر متادیگرایتی بیشتتری

نفوذ وافتدین و همستا ن بتا متادیگرایتی در نوجوانتان

نستتبت بتته مصتترفکننتتدگان جتتوانتتتر داشتتتهانتتد .طبتتق

ایفا کرده است .افراد مادیگرا رضایت کمتری دارند و

بررسیهای محققان مادیگرایی رابطتة مثبتتی بتا خریتد

به احتمال زیاد از خریداران وسواسی هستند .خریتداران

وسواسی داشته و نبتود متدیریت پتول نقتش میتانجی در

وسواسی پول را با قدرت ،موقعیت و منزفت مرتبط می-

این رابطه داشتته استت .نتتایج مطافعتات همچنتین نشتان

دانند .آنها برای رلبه بر اعتماد به نفس منفی و اضتطراب

1 Wu
2 Donnelly et al
3 Vicdan & Minor

4 Eren et al
5 Chaplin & John

مطافعه خرید وسواسی در ترکیه که یت
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موقعیتتت

 .)6449در مطافعتتة هتتارپر )6462( 66بتتا عنتتوان بتتدهی

اجتماعی از طریق داراییهتا متیتوانتد بتهراحتتی باعتث

کتتارت اعتبتتاری و خریتتد وسواستتی بتترای درک بیشتتتر

وسوسه برای وفارجتی شتود و بته احتمتال زیتاد باعتث

استفاده از کارت اعتباری و خریتد وسواستی ،آنهتا در

استفاده نادرست از کارتهای اعتباری میشود (دیتمتار

ارتباط با نگرش پتوفی و دانتش متافی بررستی شتدهانتد.

و همکاران .)6447 ،6براساس پژوهشها ،افتراد متادی-

نتایج نشان میدهد کسانی با نگرشهای پتوفی قتدرت-

گرا در مقایسه با مصترفکننتدگان عتادی بیشتتر قتر

پرستتتیژ ،بتته احتمتتال زیتتاد استتتفادة بیشتتتری از کتتارت

خریتتد متتیکننتتد ،بنتتابراین تمایتتل بتته کس ت

میکنند (ریچینز)6466،6؛ ارل

از کارتهای اعتبتاری

اعتبتتاری دارنتتد و بتته طتتور وسواستتی ختترج متتیکننتتد؛

استفاده میکنند (ریچینتز6466 ،؛ کتوران و همکتاران،9

همچنین افراد با دانش مافی معمتو ب استتفاده کمتتری از

)6442؛ بیشتتتتر ختتترج متتتیکننتتتد (گارداستتتدوتیر و

کارت اعتباری میکنند و کمتر به طور وسواستی خترج

دیتمار)6466،4؛ کمتر پتسانتداز متیکننتد (ترویستی و

میکنند .در مطافعة فین و همکتاران )6469( 66بتا عنتوان

همکاران)6442 ،2؛ نگرش مطلوبتتری دربتارة خترج-

تأثیر کارت اعتباری بر خرید وسواسی ،قصد استتفاده از

کردن دارند (واتسون )6449،2و نگرانی بیشتری دربتارة

کارت اعتبتاری و امکتان استتفاده بتیش از حتد از آن را

امور متافی نستبت بته متوستط مصترفکننتدگان دارنتد

عوامل مهمی در رفتار خرید وسواسی در نظر گرفتهانتد.

(ترویسی و همکاران.)6442 ،7

نتایج مطافعات نشان میدهدکه ایتن دو متورد بتا خریتد
وسواسی رابطة مثبت دارنتد .پلتن و همکتاران)6466( 69
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خرجکردن بیش از اندازه نوعی خرید بتدون برنامته

اثرات واسطة استفاده از کتارت اعتبتاری در رابطتة بتین
عتتزت نفتتس ،پرستتتیژ ،ریس ت

پتتذیری و رفتتتار خریتتد

است که مدیریت مناب مافی فرد را به خطر میانتدازد و

وسواسی را بررسی کردهاند .یافتههای آنتان نشتان متی-

میزان دسترسی بته کتارتهتای اعتبتاری زمینتة بیشتتری

دهد که استفاد ةنادرست دانشجویان از کتارت اعتبتاری

بتترای بتتتروز ایتتن رفتتتتار ایجتتاد متتتیکنتتد (تتتتوران و

به طور مستقیم با رفتارهای خرید وسواسی مرتبط است.

محتیط رقتابتی ،دستتیابی بته

استفاده از کارتهای اعتباری خرجکردن و خریتدهتای

موقعیت اجتماعی از طریق امتوال متادی باعتث استتفادة

ناگهانی را آسانتر میسازد که شتاید در خریتد بتا پتول

نادرست از کارت اعتباری و وفارجتی متیشتود .افتراد

نقد این طتور نباشتد .ایتن استتفادة نادرستت اگتر تحتت

مادیگرا ساتتر قان متیشتوند و بته احتمتال زیتاد از

کنتترل نباشتتد ،باعتث رفتتتار خریتتد وسواستی متتیشتتود.

خریتتتداران وسواستتتی هستتتتند (شتتتوهام و برنستتتیس،64

همچنتتین ،یافتتتههتتا تتتأثیر قتتدرت پرستتتیژ روی خریتتد

همکاران .)6469،3در ی

وسواستتی بتتا نقتتش واستتطة استتتفادة نادرستتت از کتتارت
اعتباری را نشان میدهند و تأثیر واسطة استفادة نادرست
1 Ditmar et al
2 Richins
3 Koran et al
4 Gardarsdottir & Dittmar
5 Troisi et al
6 Watson
7 Trois et al
8 Credit card Used
9 Turan et al
10 Shoham & Brencic

از کارت اعتباری بین قدرت-پرستیژ و خریتد وسواستی
تأیید میشود .در مطافعة فو و هاروی )6466( 64با هدف
11 Harper
12 Lin et al
13 Palanet al
14 Lo & Harvey
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بررسی خرید وسواسی و اثرات دسترسی به کارتهتای

عوار

اعتباری در اروپا و شرق دور نشان داده شد که کتارت-

میشود .به طور معمول بیماران مبتال به خریتد وسواستی

های اعتباری به مصرفکنندگان این اجازه را متیدهنتد

از دیگر اختال ت روانی تتأثیر متیپذیرنتد .ایتن امکتان

که بهراحتی برای رف نیازهای خود و خرید پول قتر

وجود دارد که خریداران وسواسی نمیتواننتد از خریتد

کنند .بر اساس ایتن مطافعته در دو آزمتایش تحتت وب

اقالم خودداری کننتد؛ بته دفیتل اینکته خریتد وسواستی

وفارجتی

روش تسکین کوتتاهمتدت بتا وجتود وقتوع بتافقوة

نتیجه این بوده که خریداران وسواستی ارلت

ی

روانی نامطلوب در رفتار هزینهکتردن نامناست

میکنند و در هنگتام استتفاده از کتارت اعتبتاری کمتتر

عواق

قیمتتت محصتتول را در نظتتر متتیگیرنتتد .عتتالوه بتتر آن،

دوستان ،مشکالت مافی) است (بیلیوکس و همکتاران،9

خریداران وسواسی در هنگام استفاده از کارت اعتبتاری

 .)6441طبق نتایج مطافعتات متوفر و همکتاران)6462( 4

کمتر از بودجة خود آگاهی دارند .آنها همچنین فتذت

اختال ت اضطراب 2و اختالل روحی افسردگی 2ارلت

بیشتری از رفتن به خرید به دست میآورند و در هنگتام

در میان افراد مبتال به خرید وسواسی با میتزان 24درصتد

تأخیر در تحویل محصتول نستبت بته خریتداران عتادی

به با وجود دارد .وفودو و همکاران )6464( 7رابطة بین

مضطربتر هستند .با توجه بته پیشتینة بیتانشتده دربتارة

نگرشهای پوفی از نظر قدرت پرستتیژ ،زمتان انتدوزی،

تأثیر مادیگرایی و استفاده از کارت اعتباری بتر خریتد

بیاعتمادی و اضطراب روی خرید وسواستی در هنگتام

وسواسی فرضیههای زیر ارائه میشود:

استفاده از کارت اعتباری پرداختهاند .نتتایج نشتان متی-

فرضیة  :7مادیگرایی بر استفاده از کتارت اعتبتاری
تأثیر مثبت و مستقیم دارد.

مضر آن (مثالب احساس گنتاه ،بتازخورد منفتی از

دهتتد کتته در هنگتتام استتتفادة نادرستتت از کتتارتهتتای
اعتباری به طور مشاص ،خریتد وسواستی در اشتاا

فرضتیة  :1استتفاده از کتارت اعتبتتاری بتر تمایتل بتته
خرید وسواسی تأثیر.

دارای اضتتطراب بستتیار ،افتتزایش متتییابتتد .استتتفاده از
کتتارت اعتبتتاری نقتتش میتتانجی در رابطتتة بتتین خریتتد
وسواسی و پرستتیژ ،زمتانانتدوزی و اضتطراب داشتت.

 -5- 2عوامل روانشناختی

1

مطافعات قبلی ،خرید وسواستی را یت

روش مقابلته بتا

خریتتد وسواستتی بتته معنتتای خریتتد بتتیش از انتتدازه،

اضتتطراب و افستتردگی در نظتتر گرفتتتهانتتد (کتتوران و

خارج از کنترل ،زمانبر ،تکتراری ،خریتد در پاستخ بته

همکتتاران .) 6442،1در مطافعتتة میلتنبرگتتر و همکتتاران

3

حوادث یا احساسات منفی است که باعث عواق

مضتر

( )6449با عنوان ارزیابی عوامل مؤثر بر خرید وسواستی

از قبیل مشکالت اجتماعی و مافی میشود (مت

فتوری

نتتتایج نشتتان داده کتته خریتتد وسواستتی در پاستتخ بتته

و همکاران .)6334 ،6افراد مبتال به رفتار خرید وسواسی

احساسات منفی و برای رهایی از آن اتفاق متیافتتد .در

از رفتار خرجکردن خود شرمنده میشتوند و بته درو -

حقیقت خریتداران وسواستی بتا احساستات منفتی زیتاد

گفتن و تعارضات بین فتردی متیپردازنتد .ایتن اختتالل

(مثل افسردگی ،اضطراب ،افکار انتقادی دربتارة ختود)

باعث بدهیهای زیاد ،مشتکالت قتانونی ،ذخیترهکتردن
اقالم خریداریشده ،درگیری با اعضای خانواده و دیگر
1 Psychological Factors
2 McElroy et al

3 Billieux et al
4 Muller et al
5 Anexity
6 Depression
7 Veludo et al
8 Koran et al
9 Miltenberger et al
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مشتتاص متتیشتتوند .ارگتتین )6464( 6در مطافعتتهای در

(هیر من .)6336،2در مطافعة ستلیم و ستا ریا)6464( 2

ترکیه تتأثیر جنستیت ،اضتطراب و افستردگی بتر خریتد

با هتدف بررستی تتأثیر ستن ،گترایش بته خترجکتردن،

وسواسی را بررستی کترده استت .نتتایج نشتان داده کته

احساس گناه بعد از خرید ،تحریت

بته خریتد بته طتور

تمایل به خرید وسواسی در بین زنتان و متردان متفتاوت

وسواسی و احساستات دربتارة خریتد وخترج کتردن بته

است و عواملی مانند سن و اضطراب بهشدت مترتبط بتا

طتتور ناکارآمتتد روی خریتتد وسواستتی در بتتین جوانتتان

رفتار خرید وسواسی هستند .طبتق نتتایج ایتن پتژوهش،

پاکستان نتتایج نشتان داده کته ستن رابطتة منفتی و بقیته

زنان ترکیه بیشتر متتأثر از خریتد وسواستی بتودهانتد .در

موارد رابطة مثبت با خرید وسواسی داشتتهانتد .در واقت

نقش عاطفی برای زنان دارد که بته آن-

واق خرید ی

خریداران وسواسی ارل

برای از بین بتردن استترس یتا

ها برای مقابله با خستگی ،استرس ،نبود اعتمادبه نفتس و

اضطراب خرید میکنند ،احستاس بتدی از خریتد اقتالم

متیکنتد .بته عتالوه ایتن مطافعته

از پیامدهای منفی اقتصادی و

حتی افسردگی کم

ریرضروری دارند و ارل

آشکار کرده که به طور کلتی مصترفکننتدگان جتوان

عاطفی خریدشان رنج میبرند .بتا توجته بته متوارد بتا

بیشتتتتر از ایتتتن پدیتتتده تتتتأثیر پذیرفتتتتهانتتتد .از طرفتتتی

فرضیههای زیر را ارائه میدهیم:

تکانشگری 6طیت

گستتردهای از رفتارهتایی استت کته

روی آن کمتر تفکر شده ،به صتورت رشتدنایافته بترای
دستتتیابی بتته یتت

پتتاداش یتتا فتتذت بتتروز متتیکننتتد

(ایوندن .)6333،9در مطافعة ویلیتام و گریشتام)6466( 4
رابطة بین خرید وسواسی و تکانشگری و همچنین اینکه
اختال ت احساسی و سطو آگاهی نیز نقتش مهمتی در

فرضیة :3اضطراب باعتث افتزایش تمایتل بته خریتد
وسواسی در مصرفکنندگان مشود.
فرضیة :64افسردگی باعث افزایش تمایتل بته خریتد
وسواسی در مصرفکنندگان می شود.
فرضیة :66تکانشگری باعث افزایش تمایل به خریتد
وسواسی در مصرفکنندگان میشود.

رفتارهای ناسازگارانه بازی میکنند بررسی شتده استت.
به طور کلی یافته ها نشتان داده کته خریتد وسواستی بتا

 -6-2مدل مفهومی ژوهش

تکانشگری مشاص متیشتود؛ امتا آستی پتذیریهتای

با توجه بته ادبیتات نظتری و پیشتینة ذکرشتده ،متدل

نیتتز در توستتعه و

مفهومی استتفادهشتده در ایتن پتژوهش دارای  2باتش

حفظ خرید وسواستی مؤثرنتد .خریتداران وسواستی بته

اصلی شامل عوامل محیطی ،روانشناختی ،مادیگرایتی،

فحظه

استفاده از کارت اعتباری و خرید وسواسی است که در

عتتاطفی و فراینتتدهای نظتتارتی ضتتعی

رفتارهای تکانشی تمایل دارند و کارها را در ی

از زمان انجام میدهند و زمانی که نمیتواننتد بالفاصتله

شکل  6نشان داده شده است.

به آنچه میخواهند دست یابنتد ،نتاامیتد متیشتوند و در
ایجاد و حفظ صمیمیت عاطفی با دیگران د تار مشتکل
هستند و ارل

احساس تنهایی میکنند و منزوی هستتند

1Ergin
2 Impulsivity
3Evenden
4Williams & Grisham

5Hirschman
6Saleem & Salaria
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شکل :1مدل مفهومی ژوهش

-3

اطالعات مربوط به روششناسی ژوهش

 -1-3روش ژوهش
این پتژوهش در زمترة پتژوهشهتای توصتیفی و از

برای جم آوری دادهها از روش میدانی استفاده شتده و

نظتتر روش گتتردآوری دادههتتا نیتتز ،پیمایشتتی و از نظتتر

اطالعات زم در این پتژوهش بتا پرسشتنامة  46ستؤافی

هدف کاربردی است .بترای تتدوین ادبیتات پتژوهش و

کتته گویتتههتتای تشتتکیلدهنتتدة آن از طریتتق بررستتی

طراحتتی متتدل ابتتزار گتتردآوری دادههتتا از روشهتتای

پتتژوهشهتتای پیشتتین استتتاراج شتتده جمت آوری شتتده

کتاباانهای (نظیر مطافعة کتت

بازاریتابی ،رفتتار خریتد

است.

مصتترفکننتتده) ،استتتفاده از موتورهتتای جستتتجوگر
اینترنتی علمی استفاده شده و بر اساس آن مبتانی نظتری

 -3-3ابزار سنجش و ایایی و روایی متغیرهای

تهیه و تنظیم شده است .در نهایت روش تجزیه وتحلیتل

ژوهش

دادهها به روش معاد ت ستاختاری و بتا استتفاده از نترم
افزار اموس بوده است.

در ایتتن تحقیتتق بتترای جم ت آوری دادههتتا از روش
میتتدانی استتتفاده شتتده و اطالعتتات زم پتتژوهش بتتا
پرسشنامهای  46سؤافی که گویههای تشتکیلدهنتدة آن

 -2-3جامع آماری ،مو ه و روش مو هگیری

از طریق بررستی پتژوهشهتای پیشتین بته دستت آمتده

جامعةآماری پتژوهش را مشتتریان استتفادهکننتده از

جم ت آوری شتتده استتت .باتتش اول پرسشتتنامه شتتامل

کارتهای اعتباری در فروشگاههای زنجیرهای و نتد-

اطالعتتاتی دربتتارة اطالعتتات جمعیتتتشتتناختی استتت و

منظوره شهر شیراز تشکیل میدهند .روش نمونتهگیتری

باش دوم حاوی  9پرسش مربوط به خرید وسواسی4 ،

در این پژوهش ریرتصتادفی از نتوع در دستترس استت.

پرسش مربوط به استفاده از کتارت اعتبتاری 4 ،پرستش

با توجه به نامعلومبودن حجم جامعته بترای تعیتین حجتم

مربوط به مادیگرایی 4 ،پرسش مربوط به تأثیر وافدین،

نمونه از فرمول جامعة نامحتدود کتوکران استتفاده متی-

 4پرسش مربوط به نفوذ همسا ن 4 ،پرسش مربتوط بته

شود که در سطو اطمینتان  % 32و بتا در نظتر گترفتن 2

تأثیر تبلیغات تلویزیونی است .هتم نتین بترای ستنجش

 p = q=4/4و ( d=4/4 2دقتت بترآورد) تعتداد نمونته

متغیر اضطراب و افسردگی از پرسشتنامه DASSو بترای

 914نفر برآورد شده استت .از ستویی در ایتن پتژوهش
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سنجش بعد تکانشگری از مقیتاس تکانشتگری Barratt

نشان میدهد که تمام متغیرهای پژوهش از روایی ستازه

استفاده شده است.

برخوردارند .از طرفی پایایی د فت بر آن دارد که ابزار

روایی و پایایی ابزار پژوهش موارد مهمی هستند که

اندازهگیری در شرایط یکسان تا هاندازه نتایج یکستان

باید در هر پژوهش مورد توجته قترار گیرنتد .منظتور از

به دست متیدهتد .حتداقل مقتدار پتذیرفتنی بترای ایتن

اعتبار یا روایی آن است که مقیتاس و محتتوای ابتزار یتا

ضری

باید 74درصد باشد؛ اما مقادیر 24درصد و حتی

سؤا ت مندرج در ابزار دقیقاب متغیرها و موضوع مطافعه-

22درصد نیز پتذیرفتنی استت .بترای اطمینتان از پایتایی

شده را بسنجد (حافظنیا .)6914 ،در این پتژوهش بترای

بسیار پرسشنامه ابتدا تعتداد 94پرسشتنامه در بتین جامعتة

از

آماری پیشآزمون شد و بعتد از جمت آوری و محاستبة

راهنمایی استتادان استتفاده کتردیم .از شتاخص کفایتت

آففای کرونبتاأ مقتدار آن بترای هریت

از متغیرهتا بته

نمونتتهگیتتری( )KMOو آزمتتون بارتلتتت بتترای تحلیتتل

دست آورده شد که بیانگر پایتایی پرسشتنامه بتوده و در

عاملی دادهها و بررسی روایی سازة متغیرها استفاده شده

نهایت بعد از اطمینان از پایایی آن ،پرسشتنامههتا توزیت

تأییتتد روایتتی از مشتتورت بتتا متاصصتتان و کمتت

است .برای تأیید روایی ستازة شتاخص کفایتت نمونته-

شده است .ضرای

گیتتری ،بایتتد بیشتتتر از  24درصتتد و مقتتدار معنتتیداری

در جدول  6نشان داده شده است.

آففای کرونباأ برای تمامی سازههتا

آزمون بارتلت بایتد کمتتر از 2درصتد باشتد .جتدول 6
جدول :1ابزار سنجش و روایی و ایایی متغیرهای ژوهش
شاخص کفایت

مقدار  Sigآزمون

آففای

نمونهگیری()KMO

بارتلت

کرونباأ

تأثیر وافدین

43291

4/444

43146

)(Moschis & Moore, 1979b

نفوذ همسا ن

43734

4/444

43149

)(Moschis & Moore,, 1979a
(Mongleburg, 2005 & Bristol

تبلیغات تلویزیونی

43742

4/444

43147

)(Pimthong, 2014
)(Moschis & Moore, 1982
(Chan & Prendergast, 2005

مادیگرایی

43714

4/444

43231

)(Richins & Dawson, 1992

استفاده از کارت اعتباری

43161

4/444

43162

()Jones, 2001 & Roberts

خرید وسواسی

43734

4/444

43736

)(Roberts, Manolis, & Tanner, 2003
)Valence. D’Astous & Fortier(1998
2گزینهای CBS

افسردگی

43793

4/444

43727

)(Lovibond & Lovibond, 1995

اضطراب

43774

4/444

43363

)(Lovibond & Lovibond, 1995

تکانشگری

43743

4/444

43263

(Ekhtiari , Safae, Esmaeeli Djavid,
)Atefvahid, Edalat, & Mokri, 2008

متغیر

در این پژوهش ،پس از جم آوری کامتل دادههتای

منب استاراج متغیرها

جداول و نمودارها برای توصی

نمونه حاصل از جامعه

پژوهش ،دادههای جم آوریشتده بته نترمافتزار SPSS

آماری استتفاده شتده استت .بترای بررستی فرضتیههتای

انتقتتال داده شتتده و از آمتتار توصتتیفی بتترای تهیتته انتتواع

پژوهش و آزمون مدل نیز از نرمافزار اموس که یکتی از
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بتتوده یتتا خیتتر

انواع روشهتای متدلستازی معتاد ت ستاختاری بتوده

شتتده از نمونتتة آمتتاری پتتژوهش مناس ت

استفاده شده است.

(هوشمند ایجتانی .)6939 ،بترای تعیتین بترازش متدل
تحقیق «شاخصهای برازندگی» ماتلفی در نظتر گرفتته

یافتههای ژوهش

-4

شتتده استتت کتته در جتتدول  6نشتتان داده شتتدهانتتد .ایتتن

 -1-4آزمون مدل و فرضیهها

جدول حدود مجاز هریت

از شتاخصهتا را نیتز نشتان

برای اینکه بتوان نتایج حاصل از تامین روابط متدل

میدهد .با توجه بته جتدول تمتامی شتاخصهتا در حتد

مدل یا بترازش آن

مجاز خود قرار دارند و میتتوان نتیجته گرفتت متدل از

را تفسیر کرد ،ابتدا باید میزان تناس

را مشاص کرد .بدین معنی که آیا مدفی که استاس آن

برازش خوبی برخوردار است.

مبانی نظری پیشین بوده استت ،بتا دادههتای گتردآوری
جدول  :2برازش مدل
نام شاخص

اختصار

مقدار گزارششده

مقدار قابل قبول

شاخص کای اسکوئر بهنجار یا نسبی

X2/Df

63623

بین6تا9

شاخص بنتلر -بونت

NFI

43369

<433

نیکویی برازش

GFI

43367

<433

نیکویی برازش اصالحشده

AGFI

43344

<433

شاخص تاکر– فویز

TLI

43373

<433

شاخص برازندگی تطبیقی

CFI

43316

<433

شاخص برازش افزایشی

IFI

43316

<433

سطو معناداری

P

43444

<4342

ریشة میانگین مربعات خطای برآورد

RMSEA

43462

>436

پس از برازش کلی مدل نوبت به برازش جزیی مدل
یا همان آزمون فرضیههتای پژوهشتی متیرستد .در ایتن
مرحلة ضری
ضری

دادههای تجربی فرضیهها را تأیید کرده و ضرای

تأثیر

برآوردشده معنتادار هستتند .جتدول شتمارة  9ضترای

اثرگذاری هتر متغیتر و معنتاداربودن ایتن

تأثیر برآوردشده برای روابط تدوینشده در متدل و نیتز

بررسی قرار میگیرد .بتر ایتن استاس ،متیتتوان

را نشان میدهد .با توجه به اعداد،

معناداری این ضرای

برای رد یا تأیید فرضیههای پژوهشی تصمیمگیری کرد.

میتوان نتیجه گرفت که دادههای تجربی نیتز برختی از

دربارة پذیرش فرضتیههتای پژوهشتی ،در صتورتی کته

فرضیهها را تأییتد کترده و ضترای

تتأثیر برآوردشتده

مقتتدار بحرانتتی محاستتبهشتتده بیشتتتر از ( )6332و ستتطو

معنادار هستند.

معناداری کمتر از  4342است ،میتوان نتیجه گرفت که
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جدول :3خالص تایج فرضیههای ژوهش
آمارة

سطو

ضری

ضری

استاندارد

استاندارد

مسیر برای

آزمون

معناداری

مسیر

اثرریرمستقیم

()T

()P

---

-93446

***

پذیرش

-63962

43466

پذیرش

***

پذیرش
پذیرش

نتیجه

فرضیه

متغیرهای تعری شده

اول

خانواده  مادیگرایی

-43677

دوم

همسا ن  مادیگرایی

-43666

---

سوم

تبلیغات تلویزیونی  مادیگرایی

43622

---

43929

هارم

خانواده  خرید وسواسی

43612

43434

63444

43446

پنجم

همسا ن  خرید وسواسی

43411

43436

43142

43464

رد

ششم

تبلیغات تلویزیونی  خرید وسواسی

-43642

43439

-63641

43442

پذیرش

هفتم

مادیگرایی  استفاده ازکارت اعتباری

43676

---

63962

43466

پذیرش

هشتم

استفاده از کارت اعتباری  خرید وسواسی

43692

---

63467

43449

پذیرش

نهم

اضطراب  خرید وسواسی

43664

---

63612

43463

پذیرش

دهم

افسردگی  خرید وسواسی

-43466

---

-43429

43321

رد

یازدهم

تکانشگری  خرید وسواسی

43632

---

63162

43442

پذیرش

پینوشت :آمارة آزمون  T > 6/32 :Tو  : P > 4342فرضیه با اطمینان 32درصد پذیرششده است.
T> 6/22و  : P >4342فرضیه با اطمینان 33درصد پذیرششده است.

با توجه به اطالعات ارائهشده در جتدول  9متیتتوان

از روال معمتتول احساستتات منفتتی همچتتون نتتدامت و

گفت که همة فرضیههای تحقیق به جتز فرضتیة پتنجم و

پشیمانی ،رم ،اضطراب یا نگرانی را به دنبال دارد .طبتق

دهم تأیید می شتود .بتا توجته بته مقتادیر آمتارة آزمتون

جدول  2مشاهده متیشتود کته ختانواده و همستا ن بتر

فرضیة اول  ،سوم و یتازدهم کته بیشتتر از  6322هستتند،

خرید وسواسی تتأثیر معکتوس دارد .بتا توجته بته نتتایج

میتوان ادعا کرد که این فرضیهها با اطمینتان 33درصتد

مطافعتتة جتتورج و همکتتاران ( ،)6469بینتتداه و عثمتتان

تأیید شده و سایر فرضیهها بتا ستطو اطمینتان 32درصتد

( )6466تأثیر خانواده روی مادیگرایی مثبتت استت .از

تأیید میشوند .علت اینکه دو فرضیة پنجم و دهم تأییتد

سویی طبق مطافعات تاپلین و جتان ( )6464وافتدین و

نمیشوند ،پایینبودن مقادیر بحرانی آنها نسبت بته عتدد

همسا ن باعث کاهش مادیگرایی میشتوند .تفستیر او

 6332و ستتطو معنتتاداری آنهاستتت کتته بیشتتتر از 4342

به این شکل بود که حمایت این دو گروه باعث افزایش

است.

عزت نفس نوجوانان و کاهش نیتاز بته کا هتای متادی
میشد؛ امتا همتانگونته کته در مطافعتات گیتو و کتای،

-5

بحث و تیجهگیری
بهررم تصمیمات مناس

مو یز و همکاران ( )6466نیز ذکر شد ،باید تفاوتهای

برای محدودکردن میل به

فرهنگی و انواع ساختار ختانوادگی را در ایتن رابطته در

خرید ،انحرافات از روال معمول خرید ،یا باتش خریتد

نظر گرفت؛ برای مثال در خانوادههتای جمت گترا تتأثیر

ناخواسته ،برای اکثر افراد اتفاق میافتتد .ایتن انحرافتات

خانواده بر ارزشهای مادیگرایی میتواند مثبت باشتد.
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در این پژوهش تأثیر تبلیغات تلویزیونی بر مادیگرایتی

نوع مصرف بر سالمت اقتصاد جامعته تتأثیر منفتی متی-

به طور مثبت و بر خرید وسواسی به طور منفتی پتذیرش

گذارد .این مطافعه با قراردادن عوامل گوناگون در کنار

شده است .رسانهها و تبلیغات به مقتدار زیتادی متردم را

هتم تار وب کتاملی از عوامتل تتأثیرگتذار بتر خریتتد

به خرید و مصرف هر ه بیشتتر کا هتای ریترضتروری

وسواسی را تهیه کرده استت .بتا آگتاهی از ایتن عوامتل

تشویق میکنند و نین وانمتود متیکننتد کته دارایتی و

فرد ،خانوادهها ،فروشندگان و سیاستگذاران میتوانند با

مصرف بیشتر میتواند فرد را به شتادکامی و خوشتباتی

راهکارهایی باعث کاهش این اختالل شتوند .در باتش

برساند؛ هر ند ممکن است امروزه بته دفیتل بتیاعتمتاد

بعدی برخی از این راهکارها را تحت عنتوان پیشتنهادها

افراد به تبلیغات تلویزیونی و رسانهها در برخی موارد بتر

و راهبردها ذکر کردهایم.

رفتار خرید وسواسی ندان مؤثر نباشد .از ستویی تتأثیر
مادیگرایی بر استتفاده از کتارت اعتبتاری و استتفاده از

 -6ی نهادها و راهبردها

کارت اعتباری بر خرید وسواسی به طور مثبتی پتذیرش

بتته ایتتن دفیتتل کتته خریتتد وسواستی باعتتث کنتتترل-

شده است .در واق طبق پیشینة گفتهشده افراد مادیگترا

ناپذیری زندگی افراد دارای این اختالل است و معمتو ب

خرید وسواسی بیشتتری داشتتند و بته دفیتل اینکته افتراد

خریداران وسواسی به دفیل افراط در خرید با مشتکالت

متادیگتترا تمرکتز بتتر بته دستت آوردن امتتوال متتادی و

مافی روبهرو هستند و میتوانند باعتث ایجتاد مشتکالت

خرج کردن بتدون توجته بته زیتان بته منتاف متافی ختود

اقتصادی هم برای خودشان و هم خانوادهشان شوند ،در

دارند ،دسترسی بیشتر به کارتهای اعتباری توسط آن-

این باش پیشنهادهایی را ارائه دادهایم:

ها باعث تشدید این رفتار میشود .ون همانگونته کته

 -افراد با خریتد وسواستی بایتد از خریتدکردن بته-

در مطافعات فو و هاروی ( )6466نیز بیان شد ،دسترستی

تنهایی اجتناب کنند .از سویی به دفیل اینکته ارلت

ایتن

به کارتهای اعتباری باعتث متیشتود کته افتراد کمتتر

ویژگیها در دوران کودکی و نوجوانی شکل میگیترد

قیمت محصول را در نظر گیرند و کمتر از بودجتة ختود

و با گذشت زمان درمان آنها دشوار میشود ،خانواده-

آگتتاهی داشتتته باشتتند و حتتتی بتتهراحتتتی بتترای ارضتتای

هتا بایتد بتته افگتوی خریتتد فرزنتدان ختتود توجته کننتتد.

کننتد .در ایتن

بنابراین خانوادهها باید در صورت مشاهدة گرایشهتای

پژوهش اضطراب و تکانشگری به طور مثبتی بتر خریتد

خرید وسواسی در فرزندان خود ،برای رف آن از طریق

وسواسی مؤثر بودهند؛ در حافی که تتأثیر افستردگی بتر

متاصصان کوشش کنند ،پول را روزانته یتا هفتگتی بته

خرید وسواسی رد شده که شاید به این دفیتل باشتد کته

فرزند خود بدهند تا پتول زیتادی در دستترس او نباشتد.

بیشتر پاساگویان افسردگی نداشتهاند یا از تونکته در

همچنین برای کاهش تنشهای روانی پتس از خریتد در

این پژوهش از معیتار روانستنجی بترای خریتد افراطتی

خریداران وسواسی ،به خانوادهها توصیه میشتود کته از

استفاده شده ممکتن استت کته متردم رفتارهتای واقعتی

سرزنش فرد خودداری کنند؛ زیرا باعث ایجاد احستاس

خود را انکار کنند .تأثیرات بلندمتدت خریتد وسواستی

گناه و اضطراب در فترد متیشتود و ایتن رختة خریتد

دردنتتاک استتت و اثتترات منفتتی و نتتاخوشتتایندی ماننتتد

مجدداب تکرار میشود .محیط خانواده نیز باید به گونهای

پریشانی (ناراحتی) فرد ،افتزایش بتدهی و اختالفتات در

باشد که مان از ایجاد اضطراب برای این افتراد شتود .از

بین زوجین و اعضای خانواده بر افتراد متیگتذارد .ایتن

سویی کنترل وافدین بر رفتارهای مصرفگرایی ختود و

خواستههای ختود و خریتد ،پتول قتر
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دریافت خدمات مشاورهای میتواند تأثیرات مارب در
این زمینه را کم کند.

 خرید با کارتهای اعتباری تون کتامالب مجتازیاست و راحتتر از خرید با پول نقد است ،میزان تمایتل

 -از آنجا که آگهیهای تبلیغتاتی تلویزیتونی یکتی

فرد به خرید را ندین برابر میکند .بنابراین بهتتر استت

از منتتاب مهتتم اطتتالعرستتانی در زمینتتة امتتور فرهنگتتی،

افراد دارای خرید وسواسی ،کارتهای اعتبتاریشتان را

اقتصادی و اجتماعی جامعته بته شتمار متیرونتد و تتأثیر

به همراه نبرند و یا حداکثر ی

کارت به همتراه داشتته

بستزایی در شتکلگیتتری افگوهتای فکتری ،احساستتی و

باشند.
 -فروشندگان نیز باید از ترری

رفتاری مااطبان بهویژه کودکتان دارنتد .بنتابراین ،زم

و تهییج افرادی کته

است در تبلیغاتی ارائهشده بحث سن ،استفاده و جایگتاه

به نظر میرستد ویژگتی خریتد وسواستی دارنتد ،بترای

استفاده از کا ارزشی و برجسته شود؛ به دیگتر ستان،

خرید خودداری کنند .از آنجا که در خریتد وسواستی

تبلیغات فقط هیجان خریتد را در فترد ایجتاد نکنتد و در

رضایت خریداران در کوتاهمتدت بترآورده متیشتود و

کنار آن بار ارزشتی کتا نیتز تبیتین شتود؛ یعنتی اینکته

بیم آن میرود که پس از مدتی نارضایتی به دنبال داشته

طتتور و در تته ستتن و شتترایطی متتیشتتود از آن کتتا

باشند ،بنابراین برای پیشتگیری از حتس پشتیمانی آنتان،

استفادة بهینه کرد .با توجه به اینکته اثرگتذاری تبلیغتات

ضتترورت دارد کتته فروشتتگاههتتای زنجیتترهای از طریتتق

تلویزیونی به صورت مطلق قابل اندازهگیری نیست و بته

سیستم پیام

یتا ایمیتل ،از خریتداران تشتکر کننتد تتا

عواملی ون شرایط اجتماعی ،زمان ارائة آگهی ،ستطو

بتوانند مااطرة ذهنی مصرفکننده را تقلیل دهند.

ستتواد و اطالعتتات مااطبتتان و قتتدرت پتتردازش آنتتان

 -در نهایتت بتا توجته بته متوارد بتا و اینکته بیشتتر

بستتتگی دارد و آگهتتی نمتتیتوانتتد هتتر تتتأثیری را کتته

خریداران وسواسی از بیمتاری ختود بتیاطتالع هستتند،

خواست روی مااطت

بگتذارد و از طرفتی زمتانی کته

پیشتتنهاد متتیشتتود کتته بتتا آمتتوزش از طریتتق رستتانههتتا،

نیازهای اوفیتة مااطت

تتأمین نشتده باشتد و او قتدرت

آموزش و پرورش و نهادهای اجتماعی به افتراد دربتارة

خرید کافی نداشته باشد ،از تأثیر آگهی بر او به صورت

ستازی بتر استاس

این مشکل هشتدار داده و بتا فرهنت

نگترش زنتدگی افتراد،

نسبی کاسته میشود ،پیشنهاد میشود که محققتان آتتی

نیازهای امتروز جامعته و ستب

تأثیر تبلیغات بر خرید وسواسی را با در نظر گترفتن ایتن

احساس رضایتمندی ،امید به زندگی و شتادی در افتراد

موارد بررسی کنند.

کشور تقویت شود.

 از سویی در زمینة موارد روانشناختی ،زم استتکه این افراد احساس ختود را در زمتان خریتد بته دقتت

-6

بررسی کنند .آیا بر اثر محترکهتای احساستی خاصتی

 -6حافظ نیا ،م .)6914( .مقدمهای بر روش تحقیتق در

خرید میکنند یا هنگامی که افسرده ،نگران ،خشتمگین

منابع
علوم انسانی .انتشارات سمت ،اپ یازدهم.

یا تنها هستند برای خوشتحال کتردن ختود یزهتایی را

 -6طتتاهریکیتتا ،ف.؛ نتتادری ،ا .)6936( .شناستتایی و

میخرند و با درک این احساستات روشهتای دیگتری

ارزیابی عوامل تأثیرگذار بر خرید وسواسی (اعتیتاد

ریر از خریدن را برای مقابله با آنها بیابند.

به خرید)( .پژوهشگر) فصلنامة مدیریت.62 ،
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