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 بررسی عوامل موثر بر خرید وسواسی در بین جوانان 
 

 3و قباد چمنی 2، زکیه سالمی*، زینب زارع پور

آموخته کارشناسی ارشد، مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی، گروه مدیریت، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانش: نویسنده مسوول -*و   

 دانشگاه شهید چمران اهواز

 

ته کارشناسی ارشد، مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی، گروه مدیریت، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه شهید چمران آموخدانش -2

 اهواز

 

جتماعی، دانشگاه شهید چمران آموخته کارشناسی ارشد، مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی، گروه مدیریت، دانشکده اقتصاد و علوم ادانش -3

 زاهوا

 

 

 

 

  چكیده

تحقیق حاضر به  .کننده مورد غفلت واقع شده استاست که اغلب در تحلیل رفتار مصرفمهمی  یوسواس خرید مسئله

ای شامل جوان بود و برای این منظور نمونهکنندگان ر رفتار خرید وسواسی در بین مصرفدنبال شناسایی عوامل موثر ب

-آمده مورد تجزیهدستها، نتایج بهپس از توزیع پرسشنامه. تحقیق انتخاب شدبرای این  نفر از خریداران در شهر اهواز 044

. نتایج حاصل نشان داد بین ابعاد نگرش به پول، مدگرایی و خرید وسواسی رابطه معناداری وجود دارد. تحلیل قرار گرفتو

شترین تاثیر را بر خرید وسواسی اعتبار بی -همچنین نتایج نشان داد از میان متغیرهای مورد نظر، مدگرایی و قدرت 

 . داشتند

 

  گراییمد نگرش به پول، خرید وسواسی، خرید،: كلیدي گانواژ
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 مقدمه-1

یمان از خریدهای روزانه فقط ها شاید بعضی. آید، خرید است ترین کارهایی که اصال به نظر خیلی از ما نمی ترین و روزمره یکی از رایج       

کنیم که پشت هر خرید و مصرف، الگویی نهفته است که تابع شرایط  تر به این فکرگرفتن را به یاد بیاوریم و کمزدن و تخفیفچانه

رف می ساخت، به تمرکز از خرید لوازم ضروری که نیازهای فیزیکی یک شخص را برط. ماهیت خرید در حال تغییر است .شناختی است روان

دست آوردن موقعیت اجتماعی در حال ز کاال به عنوان یک دارایی ویژه و یا در جهت تنظیم احساسات و یا بهکننده اسمت استفاده مصرف

زشکی برای اشاره به ناتوانی پکننده و روانهای مصرفپژوهش یدر هر دو زمینه خرید وسواسی برچسبی است که اخیرا. تغییر است

رسد که خرید وسواسی یک فعالیت واکنشی است و به آن به عنوان یک راه به نظر می. گیردیصورت نرمال مورد استفاده قرار مهکردن بخرید

قسمت واکنشی خرید . شودکردن نیازهای مادی نگریسته میهای تراکنشی برای انجام و پراز روزمرگی زندگی به جای فعالیت رهایی تجربی

طور مکرر کردن بهریدارانی هستند که به خرید و خرجریداران خرید وسواسی خخ (.991 و همکاران،   شرمن)بسیار احساسی و هیجانی است 

-خرد یا بطور کلی فایدهمند بودن کاالهایی که میباشد فایدهیک فرد که درگیر خرید وسواسی می انگیزش. ( 2،2444باوندی) اندعادت کرده

ین برای ا .(2449، 3هنسل اسنیت و کنت)اش است احساسات منفی کردنترین هدفش از خرید، مدیریتعمدهمند بودن خریدش نیست بلکه 

اسی نسبت به خریداران احساسات خریداران وسو. ها داردشان است و ارتباط قوی با اهداف احساسی آنخریداران، خرید قسمتی از هویت

ساتی مانند لذت، انتظار و هیجان در طول فعالیت احسا(. 991 ، 0روبرت) گذاردها تاثیر میتر است و این بر روی عزت نفس آنحسابگر قوی

  (.2441 ، وا و ساکس جاروی سارانه)هایی مانند احساس گناه، استرس و عدم رضایت خالص کند ها را از حالتتواند سریعا آنخرید می

-اشخاص به پول فقط به خاطر فراهم .استگذارد پول های آنان تاثیر مییکی از عواملی که بر تصمیمات خرید افراد و همچنین انگیزه       

؛ یاموچی 994 ،  بلک و والندورف) های متفاوتی برای افراد داردیا ثروت وابسته نیستند بلکه پول مفاهیم و ارزش آوردن تسهیالت زندگی

های ها در کنار خواستهن خواستهذت از زندگی هستند که ایکه افراد به دنبال اهداف دیگری از جمله کسب قدرت و لحالیدر (.912 وتمپلر، 

نگرش افراد به پول و رفتارهای مربوط به پول  ید، این عوامل در نحوهگیرنپول قرار می( های معمول آنافزایش ثروت و سودمندی)معمول 

پول برای افراد نیز پیشی  های اقتصادیهای مهمی هستند که حتی ممکن است از ارزشبنابراین مفاهیم نمادین پول دیدگاه. گذارندتاثیر می

اقشار جامعه وجود دارد اما در این  یای است که کمابیش در میان همهاز طرفی مد و مدگرایی پدیده (.  99 ، 1مندینا و همکاران) بگیرد

شیدن و طرز زندگی مدگرایی آن است که فرد، سبک لباس پو. دهند و مدگرا هستندان بیش از دیگران به مد اهمیت میمیان جوانان و نوجوان

 .و رفتار خود را طبق آخرین الگوها تنظیم کند و به محض آنکه الگوی جدیدی در جامعه رواج یافت از آن پیروی کند

در تحقیق حاضر تاثیر ابعاد نگرش به پول و مدگرایی بر خرید . هدف اصلی این پژوهش، بررسی عوامل موثر بر خرید وسواسی است       

-قیق تنها به سه متغیر پرداخته میتواند شامل متغیرهای متعددی باشد اما در این تحمینگرش به پول . گیردسی قرار میوسواسی مورد برر

 . کیفیتپول و  زمان نگهداری، اعتبار -قدرتاند از شود که عبارت
 

 :های زیر استپژوهش حاضر در صدد پاسخ به پرسش       

 و آیا درک از پول تاثیری در خریدهای وسواسی آنان دارد؟مشتریان جوان چه درکی از پول دارند  . 

-ای برای برنامهکه آن را وسیلهند یا اینکنها قلمداد میاز آن ها پول را بیشتر برای خرید محصوالت با کیفیت و لذت بردنآیا آن .2

 دانند؟ریزی برای آینده می

 های جنسیتی عاملی در درک از پول می باشد؟آیا تفاوت .3

 دگرایی و توجه به مد تاثیری در خریدهای وسواسی جوانان دارد؟آیا م .0

 .شودشده در پژوهش در ادامه ارائه میشده، تعاریف مفهومی هر یک از متغیرهای بررسی جهت روش شدن مفاهیم مطرح    

 

 نگرش به پول 1-1

های آنان تاثیر و همچنین انگیزهافراد تصمیمات خرید  برول در واقع پ .دهدپول یکی از عناصر مهم زندگی روزانه افراد را تشکیل می       

بنابراین افراد همواره در جستجوی راهی  .گیرندگیرندگان عقالیی و منطقی در نظر میعنوان تصمیم دانان معموال افراد را بهاقتصاد .گذاردمی

                                                 
  .Shermam 
  .Boundy 
  .Sneath & Kennet- Hensel 
  .Robert 
  .Saraneva & Saaksjarvi 
  .Belk and Wallendorf 
  .Medina et al 
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افراد به دنبال اهداف دیگری از جمله کسب قدرت و لذت  طرفیاز (. 992 ،  فین) هستندهای معمولی از پول برای افزایش ثروت و سودمندی

گیرند، این عوامل در پول قرار می( های معمول آنافزایش ثروت و سودمندی)های معمول ها در کنار خواستهاز زندگی هستند که این خواسته

 .گذارندنحوه نگرش افراد به پول و رفتارهای مربوط به پول تاثیر می

ساختار چند بعدی این مفهوم است و برای هر کدام از افراد یکی از این ابعاد  یدهندهنگرش به پول نشان یبارهد و مدارک موجود دراسنا       

 یگیری نگرش افراد به پول وجود دارد که از جملههای متفاوتی برای ارزیابی و اندازهمقیاس. تواند از درجه اهمیت باالیی برخوردار باشدمی

 را( 919 ) 3این مقیاس و مقیاس فونتنات وگرشام است که ما در این مطالعه ترکیبی از( 912 ) 2ها، مقیاس یاموچی وتمپلرمقیاس این

 :باشداستفاده خواهیم کرد که دارای ابعاد زیر می

 (یاموچی و تمپلر) اعتبار –قدرت  -

 (یاموچی و تمپلر)زمان نگهداری  -

 (فونتنات وگرشام) کیفیت -

 

 اعتبار –قدرت   1-1- 

ا افرادی که چنین اعتقادی دارند پول ر. این است که اشخاص معتقدند که پول به عنوان نمادی از موفقیت است یدهندهاین بعد نشان 

 (.912 یاموچی و تمپلر، )دانند های خود میای برای تحت تاثیر قرار دادن دیگران و اثبات قابلیتبه عنوان وسیله

 

 ن نگهداري پولزما 1-1-2

رادی که چنین اف. گیرندریزی و آمادگی برای آینده در نظر میای برای برنامهاین بعد بیانگر این است که اشخاص پول را به عنوان وسیله

 (.912 یاموچی و تمپلر، )های مالی و ذخیره کردن پول خود برای آینده هستند ریزیمند به برنامهدارند  عالقهنگرشی نسبت به پول 

 

 

 كیفیت 1-1-3

مند به نیاز است، افرادی که چنین اعتقادی دارند عالقهی به محصوالت با کیفیت باال موردیابکه پول برای دستگر این است این نگرش بیان 

 (.919 فونتنات وگرشام،) که به قیمت باالی آن توجهی داشته باشندت با کیفیت باال هستند بدون اینخرید محصوال

 

 گراییمد 1-2

، 0گاتمن و میلز) های راجع به مد و خرید تعریف نمود ها، عالیق، باورتوان به عنوان یک متغیر سبک زندگی مرتبط با نگرشمدگرایی را می 

 912.)  

 

  خریدهاي وسواسی 1-3

 باشدبه رخدادها و احساسات منفی میشونده که یک پاسخ ابتدایی و اولیه ارت است از خریدهای مزمن و تکرارخریدهای وسواسی عب       

 یا بیمعنی هنداناخو ،ناپذیرمتومقا که یخرید از جوییتلذ یا خرید رمکر یغدغهد" یک انعنو به وسواسی خرید(. 919 ، و کویین فابر)

 ی،میدانا ،گیردسرخو س،ستران اجبر ایبر هکنندفمصر یلیهاوپاسخ  انعنو به ندامیتو وسواسی خرید. دمیشو تعریف "،ستا هشد تجربه

 .(2441، 1فاس و وو)د شو تعریف عمل خرید طریق از ن،ندگیشاز در لستقالا انفقد و ریساختا نقص ،نفستعز انفقد

 

 پژوهش يپیشینه -2

 :شودگرفته در این حوزه اشاره میهای صورتپژوهشترین های وسواسی انجام شده است که به مهمهایی در رابطه با خریدپژوهش       

                                                 
  .Finn 
  .Yamauchi and Templer 
  .Gresham and Fontenot 
  .Gutman and Mills 
  .Complsive buying 
  .Faber and o’cuinn 
  .Phaus & woo 
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انجام  "کنندگان جوان چینیهای پول بر خرید وسواسی مصرفتاثیر نگرش"پژوهشی تحت عنوان ( 2449)  دانگ جین لی و همکاران       

ها نشان داد ای پژوهش آنهیافته. ها بودکنندگان جوان بر رفتار خرید وسواسی آنهش بررسی تاثیر نگرش به پول مصرفهدف این پژو. دادند

گذارد به ویژه بعد زمان نگهداری پول که هم بر کنندگان جوان تاثیر میداری بر رفتار خرید وسواسی مصرفطور معنیهای پول بهرشکه نگ

کنندگان مرد تاثیر خرید وسواسی مصرف اعتبار تنها بر -طرفی بعد قدرتاز . گذاردها و هم خرید وسواسی آقایان اثر میخرید وسواسی خانم

 .وسواسی مردان نسبت به زنان داشت کیفیت یک اثر قوی بر خریدبعد . دارد

های به بررسی نگرش "های خرید وسواسی بین جوانان استرالیاییدرک گرایش"ای تحت عنوان در مقاله ( 2441) 2چاریس وو و این فا       

ها به این نتیجه رسیدند که خریداران وسواسی به آن. دوسواسی پرداختنهای اعتباری، بین خریداران وسواسی و غیرپول و استفاده از کارت

همچنین نتایج حاکی از این . دانندکنند و احتماال پول را به عنوان یک منبع اعتبار و پرستیز میهای اعتباری استفاده میطور مکرر از کارت

 .مینان و اضطراب تفاوتی وجود ندارداطوسواسی از نظر بعد زمان نگهداری پول، عدمود که بین خریداران وسواسی و غیرب

. پرداختند( خرید وسواسی لباس)خاص  یطی پژوهشی به بررسی خرید وسواسی یک محصول در یک زمینه( 2441) 0و اتمن 3جانسن       

و مد  گرایی، روان رنجور خویی  و خرید وسواسی لباس، مادی گرایید که بین روان رنجور خویی و مادینتایج حاکی از این بو. پرداختند

داری یافت گرایی و خرید وسواسی لباس رابطه معنیاما بین مادی. داری وجود داردگرایی، و مد گرایی و خرید وسواسی لباس رابطه معنی

 .نشد

نگرش مالی، استفاده از کارت اعتباری و خرید وسواسی در بین دانشجویان "ای تحت عنوان در مقاله  244در سال   روبرت و جانز       

-اعتبار، بد -دارد که بعد قدرتهایشان بیان میو خرید وسواسی پرداختند و یافته میان نگرش مالی یبه بررسی رابطه "های آمریکادانشگاه

ای با خرید وسواسی در ارتباط است و استفاده از کارت اعتباری اغلب این رابطه را نشان طور گستردهگمانی و اضطراب از ابعاد نگرش پولی به

 .دهدمی
     

 :های زیر را ارائه دادتوان فرضیهپژوهش می یشده و پیشینهبا توجه به تعاریف ارائه    

 .مثبت و معناداری با خریدهای وسواسی دارد یاعتبار رابطه-پول به عنوان منشا قدرت: فرضیه اصلی اول

 .باشدمی دهای وسواسیاعتبار و خری-ین قدرتارتباط ب یکنندهجنسیت تعدیل: فرضیه فرعی اول

 .با خریدهای وسواسی داردو معناداری منفی  یزمان نگهداری پول رابطه: فرضیه اصلی دوم

 .کننده ارتباط بین زمان نگهداری پول با خریدهای وسواسی می باشدجنسیت تعدیل: دومفرضیه فرعی 

 . مثبت و معناداری با خرید وسواسی دارد یرابطهای برای خرید محصوالت با کیفیت پول به عنوان وسیله: فرضیه اصلی سوم

 .باشدارتباط بین کیفیت با خریدهای وسواسی می یکنندهجنسیت تعدیل: فرضیه فرعی سوم

 . مثبت و معناداری با خریدهای وسواسی دارد یمدگرایی رابطه: فرضیه اصلی چهارم

 .باشدبا خریدهای وسواسی میکننده ارتباط بین مدگرایی جنسیت تعدیل: فرضیه فرعی چهارم

 .طراحی شده است( 2449)مدل دانگ جین لی و همکارانمدل مفهومی پژوهش بر اساس 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
  .Dongjin Li 

  .Charise Woo & Ian Phau 

  .Johnson 

  .Attmann 

  .Robert & Jones 
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 دل مفهومی پژوهشم  (1)شكل

 

 

 

 شناسی پژوهشروش -3

. و روش اجرای آن پیمایشی است همبستگی -پردازد، از نوع توصیفیپژوهش حاضر که به شناسایی عوامل موثر بر خرید وسواسی می       

تحلیل آماری از بین این ونیاز برای تجزیهمورد ینمونه .باشدمیخریداران در مراکز خرید شهر اهواز  یکلیهشامل پژوهش  ی آماریجامعه

  .گردیداستفاده  یرز دست آوردن حجم نمونه از فرمولبه دلیل نامحدود بودن جامعه برای بهکه افراد به صورت تصادفی انتخاب شد 

( )                                                                                                               
 

فرض شده است که با قرار دادن این مقادیر در فرمول  p،  /4= ℇ،  /4= a =4/  است و%  9نظر در این مطالعه سطح اطمینان مورد

پرسشنامه  024ها، تعداد به دلیل امکان عدم برگشت برخی از پرسشنامه. است  31مربوطه، مشخص گردید که تعداد نمونه مورد نیاز برابر 

در ( 2441) و آیان فائو( 2449) همکاران دانگ جین لی وهایی که ابزار گردآوری اطالعات، پرسشنامه بود که از پرسشنامه. توزیع گردید

 . مطالعه خود استفاده کرده بودند استفاده شد

، خرید وسواسی (گویه 0)، مدگرایی (گویه 3) ، کیفیت(گویه  )، زمان نگهداری پول (گویه  ) اعتبار-قدرت: گویه است 23پرسشنامه شامل 

 .متفاوت است« خیلی کم»تا « خیلی زیاد»ای انجام گرفته که از  درجه  گذاری این پرسشنامه بر روی مقیاس لیکرت نمره(. گویه  )

پرسشنامه پژوهش حاضر جهت اطمینان از روایی صوری و محتوایی در اختیار اساتید حوزه مدیریت بازاریابی قرار گرفت و تغییراتی در 

 .یید اساتید حوزه مدیریت بازاریابی رسیدشنامه به تاپرسپرسشنامه اعمال شد که پس از اعمال تغییرات پیشنهادی، روایی صوری و محتوایی 

های ه به دادهرسشنامه نهایی پژوهش حاضر با توجپایایی پرسشنامه نیز با استفاده از روش آلفای کرونباخ سنجیده شده است که مقدار آلفای پ

تعداد  .از پایایی قابل قبولی برخوردار است بخش بوده و حاکی از این است که پرسشنامهشده است که رضایت%  1گردآوری شده عدد 

ها انجام شده ها نیز بر اساس این پرسشنامهقبول و کامل بودند و تحلیلپرسشنامه بود که قابل 044داده شده برابر های برگشتپرسشنامه

 .قرار گرفتندتحلیل ومورد تجزیه 1 نسخه  SPSSافزار آماری دست آمده با استفاده از نرمهای بهداده. است

 

 قدرت و اعتبار

 مدگرایی

 زمان نگهداري

 كیفیت

 جنسیت

 خریدهاي وسواسی
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 هاي پژوهشیافته -4

 شناختیتوصیف متغیرهاي جمعیت 4-1

 قسمت در .استنباطی مورد تحلیل قرار گرفتند و توصیفی ،  نتایج بخشSPSS 1آماری  افزارنرم از استفاده با ها،داده دریافت از پس       

 نتایج هر بخش گرفته و قرار بررسی مورد دهندگانک تحصیلی پاسخسن و مدر جنسیت، منظر از شدهآوریگرد هایداده ابتدا توصیفی آمار

مورد بررسی،  یشود از میان نمونهطور که مالحظه میهمان. دهدمی نشان پژوهش را  آمار توصیفی یکل نتایج  شماره  جدول .شد مشخص

دکترا و باالتر  % 373کارشناسی ارشد و % 73 3سی، کارشناتحصیالت مربوط به %  97 ، مرد هستند که دهندگاناز پاسخ%  027زن و %  17 

 .تر استمربوط به دیپلم و پایین%  و 

 

 

 

 

 

 

 نتایج بخش آمار توصیفی( 1)جدول 

 فراوانی شاخص

 مرد زن جنسیت

 17 % 027 % 

 سن

 

 و باالتر  3 سال  2- 3 سال 1 - 2

14%   71% 073% 

مدرک 

 تحصیلی

 دکتری رشناسی ارشدکا کارشناسی دیپلم و پایین تر

 %  97 % 3 73% 373% 

 

 هاي اصلی پژوهشیافته هاي استنباطی فرضیه 4-2

. ای که میان متغیرهای مستقل و وابسته وجود دارد آزمون همبستگی پیرسون مورد استفاده قرار گرفتجهت بررسی نوع و شدت رابطه       

 :متغیرها ارائه شده است همبستگی بینآزمون حاصل از  نتایج 2در جدول شماره 

 

 مقدار ضریب همبستگی حاصل شده براي متغیرهاي مستقل با متغیر وابسته( 2)جدول 

 شاخص

 متغیر مستقل

ضریب همبستگی 

 (r)پیرسون

سطح معنی  سطح خطا

 داري

 تعداد

 044 4/ 4 444/4 39/4 اعتبار -قدرت

 044 4/ 4 444/4- 22/4 زمان نگهداری پول

 044 4/ 4 42/4 4/   کیفیت

 044 4/ 4 444/4 01/4 مد گرایی

 

اعتبار با  -در بررسی ارتباط میان قدرت ق نشان داده شده است می توان گفتفو بر اساس نتایج آزمون همبستگی پیرسون که در جدول       

می % 99با سطح اطمینان  باشد ودار میمعنی P=444/4<4/ 4 داریبا سطح معنی( 39/4)خرید های وسواسی ضریب همبستگی پیرسون 

 -توان گفت که بین قدرت از طرفی به دلیل مثبت بودن ضریب همبستگی می .دار وجود داردتوان گفت که بین این دو متغیر رابطه معنی

یدهای همین روند برای بررسی ارتباط زمان نگهداری پول، کیفیت و مدگرایی با خر. اعتبار و خرید های وسواسی رابطه مثبت وجود دارد

بوده و دو متغیر زمان نگهداری پول و مد گرایی با ( 01/4) ،(4/  ) ،(-22/4) به ترتیب به دست آمدهوسواسی انجام شد که مقدار ضریب 

با سطح اطمینان  ترتیببهباشد و دار میمعنی  p=444/4 <42/4و متغیر کیفیت با سطح معنی داری P=444/4<4/ 4سطح معنی داری 

چون ضرایب متغیرها به غیر از زمان  توان گفت بین متغیرهای مذکور با خریدهای وسواسی رابطه معنی دار وجود دارد ومی %  9و % 99
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پس . باشدبین زمان نگهداری پول با خریدهای وسواسی عکس می یبین آن متغیرها مستقیم و رابطه ینگهداری پول مثبت می باشند رابطه

 .وندشهر چهار فرضیه اصلی تایید می

 

 نتایج تحلیل واریانس دو طرفه  4-3

ارتباط بین متغیرهای مستقل و وابسته از تحلیل واریانس دو طرفه  یکنندهبررسی نقش جنسیت به عنوان تعدیل در این قسمت برای       

 :نتایج حاصل از تحلیل واریانس ارائه شده است  3 جدول شمارهدر . استفاده شده است
 

 

 تحلیل واریانسنتایج ( 3)جدول 

 منبع تغییرات
 

مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادي

میانگین 

 مجذورات

 نسبت
F 

-سطح معنی

 داري

سطح 

 خطا

 4/ 4 9/4 4  /109 09/22  1   04/ 11 اعتبار-اثر متقابل جنسیت و قدرت

 4/ 4 33/4  /1     / 00 9  293/ 01 اثر متقابل جنسیت و زمان نگهداری

 4/ 4 11/4   /  3 24/ 3      111/22 تاثر متقابل جنسیت و کیفی

 4/ 4 11/4   / 3   / 30     20/  0 مد گراییقابل جنسیت و  اثر مت

-اط بین زمان نگهداری، کیفیت و مدکننده ارتبجنسیت به عنوان تعدیل داری حاصلهای جدول فوق و سطوح معنیبا توجه به یافته       

دهد اما در نتیجه جنسیت ارتباط این سه متغیر مستقل با خریدهای وسواسی را تحت تاثیر قرار نمی های وسواسی نبوده،گرایی  با خرید

-اعتبار و خریدهای وسواسی می-گر ارتباط بین قدرترا تحت تاثیر قرار داده و تعدیل اعتبار و خریدهای وسواسی -جنسیت تعامل بین قدرت

 .شود، سوم و چهارم رد میی دومهای فرعین فرضیه فرعی اول تایید و فرضیهبنابرا. باشد

 

 یافته هاي رگرسیون چندگانه 4-4

داری مشاهده شد، اعتبار، زمان نگهداری پول، کیفیت و مدگرایی با خرید وسواسی رابطه معنی -که  بین متغیرهای قدرتبا توجه به این       

سهم یک یا چند  یاین آزمون روشی برای مطالعه. چندگانه استفاده شد طور کلی از آزمون رگرسیونت بررسی میزان تاثیر هر کدام به جه

ارائه شده  0 جدول شمارهنتایج رگرسیون چندگانه در (. 319 سرمد، بازرگان و حجازی، )وابسته است بینی متغیر متغیر مستقل در پیش

 :است

 

 نتایج رگرسیون چندگانه (4)جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

-یافته        

-توان گفت که بهنتیجه می در. دار استمعنی >4P/ 44داری با سطح معنی =23/02Fدهد کهآزمون رگرسیون چندگانه نشان میهای 

ارد، یعنی متغیرهای رابطه معنی داری وجود د خریدهای وسواسی، ، مد گرایی، کیفیت بااعتبار، زمان نگهداری پول-قدرتطورکلی بین 

به ترتیب مدگرایی بیشترین  Betaکنند؛ همچنین با توجه به ضریب بینی و تبیین میای وسواسی را پیشطور مناسب خریدهمستقل فوق به

 .کمترین تاثیر را دارد 3=3/4  متغیر زمان نگهداری پول با ( قدر مطلق) و  =4/  2اعتبار با  -سپس متغیر قدرت 0=31/4تاثیر با 

 

 بحث و نتیجه گیري - 

شاخص                متغیر وابسته

آماري      

 

 متغیر مستقل

ضریب 

یهمبستگ  
(MR) 

ضریب 

 تعیین
RS 

 نسبت
F 

 احتمال
P 

Beta sig 

های خرید

 وسواسی

 اعتبار -قدرت

 01/4 299/4 
23/02F= 

444/4P= 

2  /4 444/4 

 11/4- 3/4 4 کیفیت

 444/4- 3/4   زمان نگهداری پول

 444/4 31/4 مد گرایی
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های متعددی جهت واسی به یکی از موضوعات مورد توجه بازاریابان و محققان در سرتاسر دنیا تبدیل شده است و تالشامروزه خرید وس       

واسی با این وجود تحقیقات زیادی در رابطه با نقش مدگرایی بر خرید وس. شناسایی عوامل موثر بر رفتار خرید وسواسی انجام گرفته است

گان کنندگرایی و خرید وسواسی در بین مصرفبین ابعاد مختلف نگرش پول، مد یق حاضر با بررسی رابطهتحقیدر نتیجه . صورت نگرفته بود

کنندگان به پول از اهمیت خاصی برخوردار است چون نگرش مصرف. نده در این زمینه بودکنتحلیل رفتار مصرفودر شهر اهواز به دنبال تجزیه

کنندگان جوان بر این باورند که پول به عنوان ابزاری برای نتایج حاضر نشان داد مصرف. گذاردها تاثیر میبر چگونگی و میزان مصرف آن

توانند به جای تاکید بر کیفیت باال یا قیمت بازاریابان با درک این نکته می. تواند سبب کاهش خرید وسواسی شودهای آتی میجوییصرفه

نتایج مربوط به بعد مدگرایی نیز نشان داد که . مدت محصول در ازای خرید آن بپردازندهای بلندجوییهای صرفهپایین محصول، به جنبه

توان گفت ادراک از پول به عنوان طور خالصه میبه. رودکنندگان جوان به شمار میغیرهای اصلی در خرید وسواسی مصرفمدگرایی یکی از مت

ابل توجهی بین ها رابطه قیافته. های اعتباری در خریداران وسواسی بیشتر استابزاری برای قدرت و اعتبار و افزایش استفاده از کارت

 .شده و خرید وسواسی را نشان دادندبینیمتغیرهای پیش

نیز بر روی رفتار خرید تاثیر مسائل فرهنگی . توانند به بررسی رفتار خرید وسواسی در دیگر اقشار جامعه نیز بپردازندتحقیقات آتی می 

 .تواند در آینده مورد توجه محققین محترم قرار گیردیوسواسی م
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