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 9استادیار مدیریت تولید و عملیات ،گروه حسابداری  ،دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی دانشگاه بوعلی سینا،
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تاریخ دریافت9311/99/21 :

تاریخ پذیرش9311/99/93 :

چکیده
جنون خرید بهعنوان خریدی مزمن و تکرارشونده توصیفشده است که یک پاسخخ ابتخدایی و
اولیه به رویدادها یا احساسات منفی هست .تحقیخ حاضخر ازنظخر هخد

کخاربردی و ازنظخر

ماهیت از نوع توصیفی پیمایشی است .این پژوهش به شناسخایی عوامخف فخردی ،خخانوادگی و
محیطی مؤثر بر رفتار جنون خرید در میخان بخانوان شخهر خخرمآبخاد هسخت .جامعخه آمخاری
نامحدود فرض شده لذا با استفاده از جدول کرج سی و مورگان  383نفر بخه شخیوه تصخادفی
نمونهگیری شدند .در راستای تالش برای شناسایی عوامخف اساسخی مخؤثر بخر جنخون خریخد،
بررسی پژوهشهای پیشین و همچنین پرسشنامه طراحی شد و تحلیخفهخا بخر روی آنهخا بخا
استفاده از روش مدل یابی معادالت ساختاری توسط نرمافزار لیزر انجخام شخد .بخا توجخه بخه
نتایج بهدستآمده مشخص شد هر سه عامف اصلی مؤثر بر رفتار جنون خریخد یعنخی عوامخف
فردی ،خانوادگی و محیطی در رفتار جنون خرید تأثیرگذار است و از بخین ابعخاد مربخوه بخه
عوامف اصلی تمامی ابعاد بهغیراز سن با رفتار جنون خرید مخؤثر هسختند و فرضخیات فرعخی
مربوه به آنها تائید شدند.

کلمات کلیدی :رفتار جنون خرید ،بانوان خرمآباد ،مدل یابی معادالت ساختاری
* -نویسنده مسئولEmail: r.sohrabi@basu.ac.ir :
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مقدمه
تالش علم بازاریابی بر این است که شیوههای رفتار مصر کننده را تحت تخأثیر قخرار
دهد .این تالش ها برای سازمان ها ،مشختریان و جامعخه تأثیرهخایی را بخه همخراه دارد.
به کارگیری دانش رفتار مصر کننده در جهت توسعهی اسختراتژی بازاریخابی ،نخوعی
هنخخر اسخخت .بخخرای همخخین تحلیخخف تأثیرهخخای رفتخخار مصخخر کننخخده بخخر اسخختراتژیهخخای
بازاریابی،گامی فراتر از یک علم است و نوعی هنر به شمار میآید .در ورای هر عمخف
خرید یک فرآیند مهم تصمیم گیری نهفتخه اسخت کخه بایخد بررسخی شخود .مراحلخی کخه
خریدار طی میکند تا تصمیم بگیرد که چه نوع محصوالت و خدماتی را خریداری کنخد
فرآیند تصمیمگیری خرید نامیده میشخود (سخرمد و همکخاران .)9311 ,جنخون

خریخد9

یکی از جنبه های رفتاری مهم مصر کننده است که نکتخه جالخ و مهمخی بخرای درک
فعالیت بازاریابی در بخردارد .جنخون خریخد را چنخین تعریخف مخیکننخد "جنخون خریخد
به عنوان خرید مزمن و تکرارشونده توصیفشده است که پاسخی اولیه بخه رویخدادها
یا احساسات منفی است به نظر آنها بهسختی میشود جنخون خریخد را متوقخف کخرد
بهطوریکه این امر به پیامد های مضر منجر میشود (طاهری کیا و نادری .)9311 ،در
این وضعیت مواد و کاالهای خریداریشده معمخوالا موردنیخاز فخرد نیسخت .ایخن بحخ
دارای وجوه متفاوتی است ازجمله این که چرا افخراد بخه ایخن نخوع خریخد مخیپردازنخد،
اگرچه تالشهای قابفتوجهی برای درک استفاده افراطی از مواد مختلف و کلیخه انخواع
رفتارها و فعالیتهای افراطی (مثالا اعتیاد به الکخف و مخواد مخخدر ،اسختفاده افراطخی از
دارو  ،قمار کردن و غیره) صورت گرفته ،ولی اطالعات بسیار کمی در مورد اینگونخه
اسخختفادههخخای افراطخخی در قلمخخرو رفتخخار خریخخد وجخخود دارد (لجخخوویکو و وینسخختون،
 .2)2191جنون خرید با دامنه وسیعی از مصر

اعتیادی مانند اختالالت خوردن ،قمار

وسواسی ،جنون دزدی و اعتیاد به الکف و مواد ،تناس دارد .تسکین و فرونشانی ایخن
احساسات منفی ،یک محرک اولیه برای درگیر شدن در رفتار خرید است که بخه افخراد،
پاسخ کوتاه مدت میدهد اما منجر به پیامدهای بلندمدت منفی میشود .این افراد حتخی
پو از اطالع از اثرات مخرب آن در کنترل رفتار خرید با سختی مواجه میشوند (فابر
و آگخخوین .)9113 ،اخخختالل جنخخون خریخخد ،موضخخوع موردعالقخخه روان شناسخخان و
1- Compulsive buying
2- Lejoyeuxet, Weinstein
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پژوهشگرانی است که به مطالعه رفتار مصخر کننخده مخیپردازنخد و حخوزه مهمخی از
پژوهشهای رفتار مصر کننده را تشکیف مخیدهنخد (کخوک واب .9)2193 ،زمخانی کخه
مصر کنندگان اجازه میدهند تا هزینههای خریدشان باال برود ،به جنون خرید رایخج
و شناختهشده ،مبتال هستند .افراد دارای رفتار جنون خرید بهشدت تمایف و عالقهمنخد
به اقالم خریداریشده گرایش دارند که کاالی لوکو هسختند .ایخن افخراد بخا توجخه بخه
مطالعات انجام شده بیماران افسرده هستند که هیچ احساسی به تبلیغخات و بازاریخابی
ندارند ( لجوویکو و وینستون .) 2191 ،اختالالت جنون خرید منجر به پریشخانیهخای
ذهنی ،هزینههای اضافی و اختالل در کیفیت زندگی مخیشخود و اکثخر قریخ بخهاتفخا
مردم با این اختالل بهعنوان یک نگرانی تکخاندهنخده نگخاه مخیکننخد (لیخت و همکخاران،
 .2)2191این اختالل در میان جوانخان و بخهویخژه دانشخجویان در حخال افخزایش اسخت
(هاروانکو .3(2193 ،فرآیندهای اجتماعی مکانیسمهخای اساسخی هسختند کخه تمایخف بخه
جنون خرید را افزایش میدهند .ویژگیهای خانوادگی و ارتباطات همسخاالن در اوایخف
بزرگسالی فرد در کنترل تحریک برای جنون خرید افراد مؤثر است (باکر و همکاران،
.)2191
در اکثر موارد تحقیقات انجامشده درزمینهی رفتخار مصخر کننخده بخر روی بررسخی
رفتارهای بهنجار متمرکز است بااینحال ،درک این موضخوع کخه خریخد یخک پتانسخیف
افراطی یا وسواسی است ،نشان میدهد که محققان باید در مورد رفتارهخای مصخرفی
غیرمعمول نیز مطالعه و پژوهش کنند .الزم به ذکر است که زنان بخش قابفتوجهی از
اجتماع را تشکیف می دهند و وجود صخفاتی همچخون آرامخش و عخزت نفخو در آنخان،
بسیار مهم و ارزشمند است .همچنین آنها به دلیف داشختن نقخش مخادری و همسخری،
تأثیر زیادی بر افخراد خخانواده دارنخد و در صخورت داشختن ایخن اخختالل ،باعخ رواج
بیشتر آن و یا تعارض های خخانوادگی مخیشخوند (معینخی و فتخاحی .)9311 ،همچنخین
مشغولیت حجاب بر روی قصد خریخد پوشخاک متناسخ بخافرم پوشخش بخانوان بایخد
قابف توجه قرارداد (ده یادگاری و همکاران .)9313،پژوهش بخر روی جنبخه هخای منفخی
رفتار مصر کننده میتواند رهنمودهای بالقوهای را بخرای سیاسختگخذاران در مخورد
راههای مقابله با آن و کاهش تأثیرات منفی آن فراهم آورد .بدینسان ،چنین تحقیقاتی
1- Quoquab
2- Leite
3- harvanko
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میتوانند در بهبود فضای جامعه نقش ایفا کنند.
شواهد زیادی وجود دارد مبنی بر اینکه جنون خریخد یخک عارضخهی جخدی اسخت کخه
میتواند سالمت را بهطورجدی تهدیخد کنخد .تخا امخروز تحقیقخات بسخیار محخدودی در
خصوص عوامف تأثیرگذار بر جنون خرید صورت گرفته است و این در حالی است که
اهمیت مطالعه رفتار مصر کننده برای تمامی مدیران بازاریابی و محققخان بازاریخابی
کامالا واضح است .ازاینرو ایخن پخژوهش ،بررسخی رفتخار جنخون خریخد و شناسخایی
عوامف تأثیرگذار بر آن در پوشاک زنان هست.

پیشینه پژوهش
یکی از موضوعات موردعالقهی محققین مطالعهی شاخهای از رفتخار مصخر کننخده
است که به جنون خرید شهرت یافته است .این نوع از خرید بر انتخاب کاالهای اغلخ
بیفایده و کاالهای غیرضروری استوار است (لجوویکو و وینسختون .(2191 ،جنخون
خرید مسئله اجتماعی عمده محسوب میشخود و جنبخه تاریخک رفتخار مصخر کننخده
نامیده میشود .مشکالت ناشی از این نوع نحوه انتخاب مصر کننده ازجمله استفاده
از غذاهای پرچرب ،کشیدن سخیگار ،راننخدگی پخو از مصخر
مصخر

نوشخیدنیهخای الکلخی،

مخواد مخخدر و . . .مخیتوانخد شخامف بخه خطخر افتخادن سخرمایههخای فخرد

مصر کننده و یا حتی به خطر افتادن جان او باشد (طاهری کیا و نادری.)9311 ،
این خریداران تمایلی برای تغییر گزینههای خود ندارند و از آن بهعنخوان شخای تخرین
نوع خرید نام میبرند که غیرقابفکنترل است (لجوویکو و وینستون .(2191 ،تا قبخف
از اواسط دههی  ،9181عمالا چیزی دربارهی جنون خرید گفته نشده بود و موجودیت
آن تا حدی شناختهنشده بود .درواق این موضوع در اوایف سال  9191تحت عنخوان
جنون خرید در متون روانپزشکی مورد بررسی قرار گرفت .جنون خرید به مخدت 91
سال در ادبیات روانپزشکی موردبح قرار گرفت .و سپو تقریباا بهطخورکلی محخو
شد تا اینکه محققانی مانند اوگین و فابر 9و معخدود افخراد دیگخری در اواسخط دهخهی
 9181دوباره شروع به تحقی درباره آن کردند .این مسئله بهعنوان یک مشکف مداوم
و تکراری نیز تجربه میشود (طاهری کیا و نادری .)9311 ،اختالل جنون خریخد دقیقخاا
در هیچ دستهی خاصی طبقهبندی نشده است و در نسخهی  2193راهنمای تشخیصی
1- O’Guinn and Faber
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انجمن روانشناسی آمریکا همطبقه بندی صخورت نگرفتخه اسخت (راسخین و همکخاران،
 .)2193بااینحال جنون خرید بهطور خخاص ،در بخشخی از نسخخهی  92193راهنمخای
تشخیصی و آماری اختالالت روانی همراه با زیرشاخههایی ماننخد جنخون ورزشخی و
جنون به رابطه جنسی آورده شده است .ازآنجاکه جنون خرید هنوز در مراحخف اولیخه
مطالعه است ،بسیاری از پژوهشگران معتقدند که این اختالل یک رویداد منحصربهفرد
زیر چتر دیگخر اخختالالت اسخت و توافخ کخاملی بخر سخر آن وجخود نخدارد (راسخین و
همکاران.)2193 ،
اخختالالت زمینخهسخاز جنخون خریخد شخامف -9 :اخختالالت کنتخرل تکانخه  -2اخختالالت
وسواسی -جبری و اختالالت مرتبط با آن-3 ،جنون رفتاری و موادی و  -3اخختالالت

خلقی است (دیتمار.)2111،
آسیبشناسی جنون خريد
ایگون بلولر ( 2)9111جنون خرید را بهعنوان انگیزهی نهانی و میف شدید واکخنشپخذیر
طبقهبندی کرد .ازنظر او عامف مهم واصخلی نسخنجیدگی و شختابزدگخی هسخت ،افخراد
دارای جنون خرید نمیتوانند آن را کنترل کنند که گاهی اوقات حتخی خخودش را تحخت
این واقعیت بیان میکند که بهطور کامف این خریداران قادر به تفکر متمایز نمیباشخند،
و عواق و پیامدهای بیمعنی و بیهودهی عملشان به ذهنشان خطور مخیکنخد (لیخت و
همکاران .)2191 ،مخک الخروی عالئخم و نشخانههخای معخادل میخف شخدید و اشختیا و
کنارهگیری و انزواطلبی را توصیف کرد کخه در رفتخار خریخد بخهکخاربرده مخیشخوند
(ووینستر و همکاران.)2193 ،
جنون خرید به وقای و رویدادهای خرید غیرقابفکنترل آیتمهایی مربوه میشود کخه
فخرد اسختطاعت مخالی نخدارد و زمخان بیشختر از حخد انتظخار را بخرای وقخای خریخد
سرمایهگذاری میکنند که این امر متعاقباا باع ایجاد افسردگی و آسی اجتمخاعی در
جامعه یا زندگی کاری میشود )الورنسو و همکاران .)2193،در مورد جنخون خریخد ،
اعتیادهای رفتاری برای ارتقا و بهبود احساسات خوب و مطلوب مورد اسختفاده قخرار
میگیرد و همچنین برای کاهش احساسات تنهایی ،اضطراب و عصبانیت ،و افسردگی
)1- CSC (International Council of Shopping Centers
2- Eugen Bleuler
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نیز بکار گرفته میشود (وینستین و همکاران.)2193 ،
گودمن ( 9)2118معیارهایی را برای جنون خرید مطرح کرده است کخه مخیتواننخد در
بین جمعیت دارای جنون خرید یافت شوند .بخااینوجود،جنخون خریخد بخهعنخوان یخک
پدیدهی رایجتر و معمولتری در کشورهای صنعتی شده پدیدار میشود .جنون خرید
به چندین اختالل و بینظمی روانی نظیر افسردگی ،اختالل وسواسی وسخوا

گونخه،

اختالالت خوردن ،اختالالت غیرقابفکنترل مربوه هست.

عوامل ايجادکننده جنون خريد
بسخخیاری از تحقیقخخات انجخخامگرفتخخه در مخخورد جنخخون خریخخد بخخهصخخورت مسخختقیم یخخا
غیرمستقیم به علف یا سواب جنون خرید توجه کردهاند.در این پژوهش متغیرهایی کخه
موج این نوع از خرید میشوند را میتوان به دستههای  -9مخرتبط بخا ویژگخیهخای
فردی-2 ،مرتبط با ویژگیهای خانوادگی -3 ،مرتبط با ویژگیهای محیطی تقسیمبندی
نمود.

عوامل مربوط به ويژگیهای فردی
جنون خرید یکی از شکفهای غیرطبیعی رفتار مصر کننده اسخت کخه دانشخمندان در
یک دههی اخیر به آن توجه خاص کردهاند (فابر .)2113 ،به نظر میرسد تعداد زیخادی
از ویژگیهای فردی بر رخداد جنون خرید مؤثر باشد.
سن :یک رابطه منفی بین سن و جنون خرید پیداشده است .این نوع رفتار خرید اواخخر
دوران نوجوانی یا آغاز بیستسالگی شروع میشود و با شدت یخافتن آن بخه معضخف
تبدیف میشود (ورکمن و پی پر.)2191 ،
اعتمادبهنفو پایین :یکی از محکمترین یافتهها درباره جنون خرید افراد  ،اعتمادبهنفو
پایین آنهاست که به دلیخف ایخن ضخعف شخصخیتی از گونخههخای مختلخف رفتارهخای
وسواسی رنج میبرند (ادواردز و دساربو.)9111 ،
ویژگی شخصیتی :افراد دارای جنون خرید شخصخیت وابسختهای دارنخد .آنهخا تمایخف
دارند تا بر دیگران برای تعیخین رفتارشخان تکیخه کننخد.آنهخا تخالش مخیکننخد تخا همخه
موقعیتها و دستاوردهای اجتماعی که دوستانشان و همسایگانشان دارند را به دست
1- Goldman
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آورند (رابرتز و جونز.)2119 ،
درآمد :تحقیقات نشان داده که افرادی با سطوح درآمدی متفاوت بهطور برابر مسختعد
جنون خرید میباشند .افراد با درآمد محدود ،این رفتار را با خرید کخردن از مغخازهای
ارزان قیمت بروز میدهند (طاهری کیا و نادری.)9311 ،
استر  :افراد دارای جنون خرید در مقایسه بخا دیگخران در مواجهخه بخا موقعیختهخای
استر زا ،استر

بیشختری از خخود نشخان مخیدهنخد.این افخراد  ،فخرار از اسختر

و

اضطراب را به عنان یک محرک اولیه در انجام این رفتارها بیان کردهاند (ورکمن و پی
پر.)2191 ،
افسردگی :مک کنزی ( 9)9111از انجمن پزشکی بریتانیخا دربخاره افسخردگی مخیگویخد:
همانطوری که می دانید همه ما گاهی اوقات دچار بیحوصلگی و خل پایین میشویم.
معموالا چنین رفتار و حالتی بعد از چند روز بهبودیافته و ما دوباره به زندگی طبیعخی
خود بازمیگردیم .در چنین مواقعی ممکن است بگوییم که حالم گرفته یا بههمریخته و
یا اینکه افسرده شدهام (رابرتز و جونز.)2119 ،
مدگرایی :مدگرایی ،جنون خرید افراد را بهصورت مستقیم و غیرمسختقیم تحخت تخأثیر
قرار میدهد (پارک و بن.)2111 ،
احتکار :افراد دارای اختالل جنون خرید بهطور قخوی صخرفاا بخر فرآینخد خریخد تمرکخز
میکنند و از طری اکتساب بیشتر جل میشوند و بخه کخاربرد یخا مصخر

آیختمهخای

خریداریشده توجه چندانی ندارند (وینستون و همکاران.)2193،
خیالبافی :ارتباه بسیار قوی افراد دارای جنون خرید و قابلیخت آنهخا در خیخالبخافی
وجود دارد .خیالبافی نوعی گریخز روانخی اسخت و جنخون داران خریخد از خیخالبخافی
بخخخهعنخخخوان راهخخخی بخخخرای فخخخرار از احساسخخخات منفخخخی مخخخرتبط بخخخا شکسخخختهخخخا و
سرخوردگیهایشان استفاده میکنند (وورکمن و پی پر.)2191 ،

عامل مربوط به ويژگی خانوادگی
بلیخخک و همکخخاران ( 2)2111متوجخخه شخخدند افخخراد دارای جنخخون خریخخد ،رفتخخار پخخدر و
مادرشان را در رابطه با خرید یک عامف مهم در جنون خرید خودشخان مخیداننخد .دی

1- Mc kenze
2- Black DW
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آسخختو

و همکخخاران ( 9)9111و رابرتخخز( 2)9118معتقدنخخد کخخه رابطخخه مثبتخخی بخخین

برداشتهای مصر کننده از گرایشهای جنون خریخد والخدین خودشخان وجخود دارد.
تحقیقات نشان میدهند جوانانی که والدینشخان رفتخار جنخون خریخد نشخان مخیدهنخد،
خودشان نیز این رفتار را نشان میدهند (باکر و همکاران.)2191 ،

عوامل مربوط به ويژگیهای محیطی
بسیاری از عوامف محیطی شامف عواملی هستند که تحت کنترل ما نیستند و مربوه به
ویژگیهای محیطی و زمینهایی برای خرید است.
مراکز خرید :محققان دریافتهاند که رایحه محیطی بهعنوان یکی از عوامف مهخم در جخو
محیطی تأثیر بسیاری بر عواطف ،درک مشتریان از محیط مراکز خریخد و حتخی درک
آنها از کیفیت محصوالت دارد البته آنها عنوان میکنند که ،میزان تراکم فروشگاههخا
و تراکم مردم در فضای مراکز خرید یکخی دیگخر از متغیرهخای مهخم در مراکخز خریخد
هست (تلر و روتر.)2118 ،
قیمتگذاری :اسخترن در مطالعخه هخای خخود متوجخه شخد محصخوالتی کخه بخهصخورت
جنونآمیز خریداری میشوند ،بیشتر ارزانقیمتتر هستند (الیوت)9113،
گروههای مرج  :در جریان تصمیمگیریها ،کنشها و حتی شکفگیری نگرش انسانها
در جامعه ،عواملی چند نقش آفرینخی مخیکننخد کخه ازجملخه مهخمتخرین آنهخا افخراد یخا
گروههایی هستند کخه مبنخا و معیخار قضخاوت و ارزیخابی کخنش گخران اجتمخاعی قخرار
میگیرند .گروههای مرج دو نقش مهم هویت دهی و قضاوت دهخی را ایفخا مخیکننخد.
(کوپر و کوپر.)9111 ،
شبکه های اجتماعی :امروزه ،به نظر می رسد با رشد کاربران اینترنتی ،سخبک جدیخدی
ارزندگی به نام سبک زندگی مجازی در بین جوانان در حال شخکف گخرفتن باشخد .ایخن
شیوه زندگی که درآمیخته با شبکههای اجتماعی مجازی است ،میتواند سبک جدیخدی
از زندگی را شکف دهد که همهی فعالیتهای روزمره را تحت تأثیر قرار میدهد (ربانی
و شیری.)9388 ،
تبلیغات :تبلیغات نگرشها و رفتار خرید مصر کنندگان را تحت تأثیر قرار داده و با

1- D`Astous & Trembly
2- Roberts

تبیین رفتار جنون خريد 077

افزایش آگاهی از نام تجاری و ارتقا تأثیر آن ،سخازمانهخا را در افخزایش سخهم بخازار
یاری میدهد (روستا.)9381 ،
محصوالت جدید :کاالهایی که معمخوالا توسخط جنخون داران خریخد ،خریخده مخیشخود،
غیرقابفپیشبینی یا تصادفی نیست .دستهبندی این محصوالت شخامف :لبخا  ،جخواهر،
لوازمآرایش برای زنان و وسایف الکترونیکی برای مخردان هسخت .انتخخاب هرکخدام از
این موارد به سطح اعتمادبهنفو فرد و اینکه خود را چگونه میبیند (یک متخصص مد،
یک فرد خال و غیره) برمیگردد (وورکمن و پیپر.)2191 ،
ویژگیهای فروشنده :پژوهشها نشان داده است کارکنان فروشگاههخا و ویژگخیهخای
فروشنده از قبیف ،میزان صمیمت فروشنده ،احسا

راحتی با فروشنده تخأثیر بسخیار

زیادی در میزان خرید افراد دارد (المز و تلر.)2191 ،

مدل پژوهش و پرسشهای آن
عوامل محیطی
مراکز خريد

عامل خانوادگی
ويژگیهای خانوادگی

عوامل فردی
استرس

قیمتگذاری

اعتماد به نفس

گروههای مرجع

شخصیت

ويژگی فروشنده

جنون
خريد

تبلیغات

احتکار
خیالبافی

محصوالت جديد

مدگرايی

شبکههای

افسردگی

اجتماعی

سن
درامد

شکل  -8مدل پیشنهادی رفتار جنون خريد

در مدل فو عواملی که در نظر گرفتهشدهاند در اکثر مدلها وجود دارد بهجز عوامخف
مربوه به سطح درآمد ،قیمتگذاری و شبکههای اجتماعی که این عوامف نیخز برگرفتخه
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از پیشنهادها و محدودیتهای نامبرده در تحقیقات صخورت گرفتخه درزمینخهی رفتخار
جنون خرید مشتریان میباشند (طاهری کیا و نادری ،9311 ،معینی و فتخاحی )9311 ،
درواق مدل طراحیشده برآیندی از همه مدلهاست.
عوامف فردی را از مدل سون وچخویی ( 9)2192اقتبخا شخده اسخت عامخف مربخوه بخه
ویژگی های خانوادگی را از مدل باکرو همکاران ( 2)2191گرفتهشده اسخت و درنهایخت
عوامف مربوه به ویژگیهای محیطی از مدل فتاحی و معینی ( )9311گرفتهشده است.
با توجه به مطالعات پیشین و مدل اولیه فرضیات زیر ارائهشده است:
فرضیه اصلی یک :عوامف فردی بر رفتار جنون خرید مؤثرند.
فرضیه فرعی  : 9-9استر

بر رفتار جنون خرید تأثیر دارد.

فرضیه فرعی  :9-2اعتمادبهنفو پایینبر رفتار جنون خرید تأثیر دارد.
فرضیه فرعی  :9-3افسردگی بر رفتار جنون خرید تأثیر دارد.
فرضیه فرعی  :9-3خیالبافی بر رفتار جنون خرید تأثیر دارد.
فرضیه فرعی  :9-1مدگرایی بر رفتار جنون خرید تأثیر دارد.
فرضیه فرعی  :9-1ویژگی شخصیتی بر رفتار جنون خرید تأثیر دارد.
فرضیه فرعی  :9-1احتکار بر رفتار جنون خرید تأثیر دارد..
فرضیه فرعی  :9-8سن بر رفتار جنون خرید تأثیر دارد.
فرضیه فرعی  :9-1درآمد بر رفتار جنون خرید تأثیر دارد.
فرضیه اصلی دو :عوامف محیطی بر رفتار جنون خرید مؤثرند.
فرضیه فرعی  :2-9مراکز خرید بر رفتار جنون خرید تأثیر دارد.
فرضیه فرعی  :-2-2قیمتگذاری بر رفتار جنون خرید تأثیر دارد.
فرضیه فرعی  :2-3شبکههای اجتماعی بر رفتار جنون خرید تأثیر دارد.
فرضیه فرعی  :2-3تبلیغات بر رفتار جنون خرید تأثیر دارد.
فرضیه فرعی  :2-1گروههای مرج بر رفتار جنون خرید تأثیر دارد.
فرضیه فرعی  :2-1ویژگیهای فروشنده بر رفتار جنون خرید تأثیر دارد.
فرضیه فرعی  :2-1ویژگیهای محصول بر رفتار جنون خرید تأثیر دارد.
فرضیه اصلی سه :عوامف خانوادگی بر رفتار جنون خرید مؤثرند.
فرضیه فرعی : 3-9ویژگی خانوادگی بر رفتار جنون خرید تأثیر دارد.
1- Sohn , Choi
2- Baker
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روش پژوهش
تحقی حاضر ازنظر هد

کاربردی و ازنظر ماهیت از نوع توصیفی و پیمایشی اسخت.

ابزار گردآوری اطالعات به صورت ترکیبخی ،شخامف کتخابهخا ،پایخاننامخههخا ،مقخاالت
موجود و اینترنت جهت گردآوری دادههای ثانویه و همچنین پرسشخنامه  31پرسشخی
که بخشی از پرسشهای محق ساخته و بخشی پرسشهای استاندارد است ،کخه پخو
از تعیین اعتبار روایی و پایایی پرسشنامه برای رسیدن به نتیجه دلخواه در بین نمونه
آماری برای تعمیم به جامعه آماری توزی شد.سؤالهای پرسشنامه نیز از نوع طیخف
پنج گزینه ایی لیکرت هست.
جدول  -8متغیرها و گويههای پرسشنامه
سازههای اصلی

عوامف فردی

ابعاد

تعداد گویه

شماره گویه ها

احتکار

3

فابر و آگوین(9113پرسشهای  3و  1و )1

افسردگی

2

بک ،استیر و گاربین(9188پرسشهای  1و )8

اعتماد به نفو پایین

2

روزنبرگ (9111پرسشهای  99و )92

2

بک ،استیر و گاربین( 9188پرسشهای 93و93و)91

استر
خیال بافی

عامف خانوادگی

عوامف محیطی

رفتار جنون خرید

د .آستو

2

(9111پرسشهای  91و )91

مد گرایی

2

فر هوست و همکاران ( 9181پرسشهای  98و )91

ویژگی شخصیتی

2

فابر و گوین (9113پرسشهای  21و  29و  22و )23

ویژگی خانوادگی

3

ویژگی فروشنده

2

محق ساخته بر گرفته از مدل معینی و فتاحی (9311پرسشهای21و 21و )28

مراکز خرید

2

محق ساخته بر گرفته از مدل معینی و فتاحی( 9311پرسشهای 23و )21

قیمت گذاری

2

محق ساخته بر گرفته از مدل معینی و فتاحی (9311پرسشهای 21و )31

د .استو

( 9111پرسشهای  31و  38و )31

گروههای مرج

2

رابرتز( 9118پرسشهای 39و )32

تبلیغات

2

محق ساخته بر گرفته از مدل معینی و فتاحی (9311پرسشهای  1و )91

محصوالت جدید

2

محق ساخته بر گرفته از مدل معینی و فتاحی(پرسش 31و )31

شبکههای اجتماعی

2

محق ساخته بر گرفته از مدل معینی و فتاحی ( 9311پرسشهای 33و )33

رفتار جنون خرید

3

فابر و آگوین(9113پرسشهای  9و 2و )3

جامعه و نمونه پژوهش
جامعه آماری این پژوهش بخانوان شخهر خخرمآبخاد (در خریخد پوشخاک)میباشخند کخه
نامحدود فرض شدهاست .حجم نمونه از جدول کرجسی و مورگان استخراج شخد کخه
برابر  383نفر هسخت .بخر همخین اسخا

تعخداد 311پرسشخنامه در بخین بخانوان شخهر

خرمآباد توزی شد که از این تعداد  383پرسشنامه دریافت و تحلیفها بخر روی آنهخا
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با استفاده از روش مدل یابی معادالت ساختاری توسط نرمافزار لیخز رل انجخام شخد.
در این پژوهش از شیوه نمونهگیری تصادفی استفادهشده است .پرسشخنامههخا رابخین
بانوانی که در طول روزبه مراکز خرید پوشاک در شهر خرمآبخاد مراجعخه مخیکردنخد
توزی گردید.
پرسشنامه پژوهش و پايايی و روايی آن
جدول  -0نتايج مربوط به پايايی
دستهبندی عوامل

مقدار آلفا

عوامل فردی

1/113

عوامل خانوادگی

1/183

عوامل محیطی

1/192

جنون خريد (متغیر وابسته)

متغیر مستقل

مقدار آلفا

اعتمادبهنفس پايین

1/118

استرس

1/819

ويژگی شخصیتی

1/113

مدگرايی

1/111

خیالبافی

1/818

احتکار

1/133

افسردگی

./822

ويژگی خانوادگی

1/183

مراکز خريد

1/191

گروههای مرجع

1/112

ويژگیهای فروشنده

1/133

قیمتگذاری

1/198

محصوالت جديد

1/139

شبکههای اجتماعی

1/132

تبلیغات

1/121

2/797

آلفای کل پرسشنامه

1/112

برای تحلیف ساختار درونی پرسشنامه و تعیین روایی آن عخالوه بخر بررسخی روایخی
صوری از نتایج تحلیف عاملی تأییدی یعنی روایی سازه استفادهشده است و برای ایخن
منظور " بارهای عاملی استاندارد" مربوه به گویه ها بزرگتر از  1/3است ،از روایخی
قابف قبولی برخوردار است .بخرای سخنجش پایخایی نیخز از ضخری آلفخای کخرون بخا
استفادهشده است .برای برقراری پایایی ،مقدار ضری آلفای کرون با باید بخزرگتخر
از  1/1باشد تا موردقبول واق شود .ضری آلفای کرون با برای تمخامی متغیرهخای
این تحقی بر اسا

جدول  9از  1/1بیشتر است.

تبیین رفتار جنون خريد 018

يافتههای تحقیق
بررسی نرمال بودن دادهها
پیش از انتخاب آزمون آماری و استفاده از آزمونهای پارامتریک پیشفرضهایی باید
موردبررسی قرار گیرد .چون تحقیقات مبتنی بر مدل ساختاری مبتنی برفرض نرمخال
بودن داده ها هستند بنابراین نخسخت آزمخون نرمخال بخودن صخورت گرفتخه اسخت .در
تحلیف عاملی تائیدی و مدل یابی معادالت سخاختاری نیخازی بخه نرمخال بخودن تمخامی
داده ها نیست بلکه باید عامفها (سازهها) نرمال باشند (خاکی .)9381،برای این منظور
چولگی و کشخیدگی متغیرهخا بررسخیشخده اسخت .در حالخت کلخی چنانچخه چخولگی و
کشیدگی در بازه ( )-2 ، 2نباشند داده ها از توزی نرمال برخوردار نیستند .بر اسخا
نتایج در تمامی موارد مقدار چولگی و کشیدگی در رنج قابفقبول بهدسختآمخده اسخت.
بنابراین توزی دادهها نرمال بوده و میتوان از آزمونهای پارامتریک و تحلیف عخاملی
تأییدی استفاده کرد.
جهت آزمون فرضیات تحقی و بررسی میزان تأثیر هریک از عوامف بخر رفتخار جنخون
خرید از مدل یابی معادالت ساختاری استفادهشده اسخت .نتخایج حاصخف از تحلیخف در
شکف  9و  2به دو صورت ضری همبستگی و سطح معناداری ارائهشده است.

شکل  -8بار عاملی استاندارد آزمون فرضیههای اصلی پژوهش
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شکل  -0آماره  t-valueآزمون فرضیههای اصلی پژوهش

نتایج حاصف از بررسی مدل ساختاری نشان میدهد که بار عاملی استاندارد میان دو
متغیر عوامف فردی و رفتار جنون خرید  1/19بهدستآمده است .مقدار معناداری نیخز
 3/81بهدسختآمخده اسخت کخه از  9/11بخزرگتخر بخوده و نشخان مخیدهخد همبسختگی
مشاهدهشده معنادار است .بنابراین با اطمینان  %11میتوان ادعا کرد عوامف فردی بخر
رفتار جنون خرید تأثیر دارند.
همچنین بار عاملی استاندارد میان دو متغیر عوامف محیطی و رفتار جنون خرید 1/11
بهدستآمده است .مقدار معناداری نیز  3/32بهدستآمده است کخه از  9/11بخزرگتخر
بوده و نشان میدهد همبستگی مشاهدهشده معنادار است .بنخابراین بخا اطمینخان %11
میتوان پذیرفت عوامف محیطی بر رفتار جنون خرید تأثیر دارنخد.در بخخش سخوم نیخز
نتایج نشان میدهد که بار عاملی استاندارد میان دو متغیر عوامف خخانوادگی و رفتخار
جنون خرید  1/31بهدستآمده است .مقدار معناداری نیز  2/38بهدستآمده اسخت کخه
از  9/11بزرگتر بوده و نشان میدهد همبستگی مشاهدهشده معنادار اسخت .بنخابراین
با اطمینان باال میتوان پذیرفت عوامف خانوادگی بر رفتار جنون خرید تأثیر دارند.
نیکويی برازش مدل
شاخص خیدو بهنجار  9/391و کوچکتر از  2بهدستآمده است.

تبیین رفتار جنون خريد 019

شاخص  RMSEAو  SRMRکوچکتر از  1/11بهدستآمدهاند.
شاخص  GFI, NFI, IFIو  NNFIنیز بزرگتر از  1/1بهدستآمدهاند.
بنابراین مدل از برازندگی خوبی برخوردار است.
جدول -9شاخص های نیکوئی برازش مدل ساختاری فرضیه اصلی تحقیق
شاخص برازندگی

χ2/df

SRMR

RMSEA

GFI

AGFI

NFI

NNFI

IFI

مقادیر قابفقبول

<2

<1/11

<1/11

>1/1

>1/1

>1/11

>1/1

1-9

9/391

1/133

1/133

1/12

1/18

1/11

1/11

1/18

مقادیر
محاسبهشده

بررسی فرضیات فرعی تحقیق
تأثیر هریک از ابعاد عوامف فردی ،محیطی و خانوادگی در پرسشهای فرعی شماره 9
تا  91مطرحشده است .برای آزمون تأثیر ابعاد  91گا نه پژوهش بر روی رفتار جنخون
خرید از مدل یابی معادالت ساختاری و نرمافخزار لیخز رل اسختفادهشخده اسخت .نتخایج
حاصف از بررسی مدل ساختاری رابطه بین این عناصر بهصورت خالصه در جدول3
ارائهشده است.
جدول  - 2خالصه نتايج تحلیل فرضیات فرعی بر رفتار جنون خريد
بار عاملی

آماره t

نتیجه

احتکار

1/33

3/39

تائید

افسردگی

1/32

3/31

تائید

اعتمادبهنفو پایین

1/11

3/31

تائید

1/39

3/28

تائید

خیالبافی

1/33

3/31

تائید

مدگرایی

1/19

3/31

تائید

1/13

3/19

تائید

1/31

3/33

تائید

تبلیغات

1/11

1/31

تائید

مراکز خرید

1/39

3/28

تائید

ویژگی فروشنده

1/31

3/21

تائید

قیمتگذاری

1/33

3/31

تائید

گروههای مرج

1/33

3/31

تائید

شبکههای اجتماعی

1/33

3/39

تائید

محصوالت جدید

1/19

3/11

تائید

متغیر مستقف

متغیر وابسته

استر

ویژگی شخصیتی
ویژگی خانوادگی

رفتار جنون خرید
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بررسی نقش متغیر سن
پاسخدهندگان در مطالعه حاضر ازنظخر وضخعیت سخنی بخه  3دسخته تقسخیمشخدهانخد.
بنابراین برای مقایسه اختال

دیدگاه افراد بر اسا

وضعیت سنی از تحلیف واریانو

) (ANOVAاستفادهشده است .با استفاده از تحلیخف واریخانو مشخخص مخیشخود آیخا
وضعیت سنی در دیدگاه آنها پیرامون متغیرهای تحقی مؤثر است .تحلیخف واریخانو
نیز در سطح اطمینان  %11بررسیشده است .بیان آماری این آزمون بخهصخورت زیخر
است:
H0 : µ1 = µ2 = µ3 = µ4
H1 : µi ≠ µj
جدول  -2نتايج تحلیل واريانس بر اساس وضعیت سنی
آماره F

مقدار معناداری

احتکار

1/118

1/121

افسردگی

9/111

1/311

اعتمادبهنفو پایین

3/813

1/119

استر

3/813

1/113

خیالبافی

3/131

1/119

مدگرایی

9/182

1/918

ویژگی شخصیتی

1/181

1/111

ویژگی خانوادگی

2/188

1/123

تبلیغات

98/133

1/111

متغیرهای پژوهش

مراکز خرید

1/131

1/111

ویژگی فروشنده

93/111

1/111

قیمتگذاری

1/221

1/123

گروههای مرج

1/189

1/121

شبکههای اجتماعی

8/283

1/111

محصوالت جدید

9/818

1/991

رفتار جنون خرید

9/138

1/381

مقدار معناداری درزمینه اعتمادبهنفو پایین ،استر  ،خیالبافی ،شبکههای اجتماعی،
ویژگی شخصیتی ،ویژگی خانوادگی ،تبلیغات ،و ویژگی فروشنده کوچکتر از سطح
خطا است .بنابراین سن درزمینهی متغیرهای یادشده یک عامف تأثیرگذار در
تصمیمگیری است .در سایر موارد مقدار معناداری بزرگتر از سطح خطا ()1/11
است بنابراین اختال

سنی افراد بر دیدگاه آنها تأثیر ندارد.

تبیین رفتار جنون خريد 012

بررسی نقش متغیر درآمد
پاسخدهندگان در مطالعه حاضر ازنظر درآمد نیز به  1دسته تقسیمشخدهانخد .بنخابراین
برای مقایسه اختال

دیدگاه افراد بر اسا

درآمد از تحلیخف واریخانو اسختفادهشخده

است .با استفاده از تحلیف واریانو مشخص می شود آیا درآمد افراد در دیدگاه آنهخا
پیرامون متغیرهای تحقی مؤثر است .بیان آماری این آزمون بهصورت زیر است:
H0 : µ1 = µ2 = µ3 = µ4 = µ5
H1 : µi ≠ µj
جدول  - 2نتايج آزمون تحلیل واريانس برای درآمد ماهیانه
آماره F

مقدار معناداری

احتکار

2/11

1/181

افسردگی

9/89

1/311

اعتمادبهنفو پایین

9/333

1/213

استر

3/198

1/119

خیالبافی

2/313

1/131

مدگرایی

9/193

1/319

ویژگی شخصیتی

3/113

1/111

ویژگی خانوادگی

2/113

1/133

تبلیغات

91/211

1/111

مراکز خرید

2/339

1/131

ویژگی فروشنده

1/921

1/111

قیمتگذاری

2/911

1/113

گروههای مرج

3/113

1/191

شبکههای اجتماعی

1/311

1/111

محصوالت جدید

2/193

1/139

رفتار جنون خرید

3/893

1/111

متغیرهای پژوهش

مقخخدار معنخخاداری درزمینخخهی احتکخخار ،افسخخردگی ،اعتمادبخخهنفخخو پخخایین ،مخخدگرایی و
قیمتگذاری از سطح خطا بزرگتر است .بنابراین این متغیرها تحت تأثیر درآمد افخراد
نیست .در سایر موارد مقدار معنخاداری کوچخکتخر از  1/11اسخت .بنخابراین افخراد بخا
درآمدهای متفاوت دیدگاه متفاوتی درزمینهی این متغیرهای تحقی دارند .بخا اطمینخان
 %11میتوان گفت این عوامف تحت تأثیر درآمد ماهیانه افراد است.

نتیجهگیری
نتیجه بررسی فرضیه اول و  1فرضیه فرعی مربوه به آن :بین عوامف فردی بر رفتار
جنون خرید تأثیر دارد (فرضیات فرعی  9الی  :1سن ،درآمخد ،احتکخار ،اعتمادبخهنفخو
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پایین ،افسردگی ،ویژگخی شخصخیتی ،خیخالبخافی و مخدگرایی بخر جنخون خریخد مخؤثر
هستند).
درباره تأثیر درآمد با جنون خرید درگذشته تحقیقی صورت نگرفته است که میتوانخد
از این حی نوآوری تحقی محسوب شود ،در حین انجام پخژوهش مشخاهده شخد کخه
افراد با سطوح مختلف درآمد نیز اگر تکانههای جنون خرید در آنها اتفا بیفتد تمایف
به خرید دارند درآمد پایین مان تمایف به خرید افراد دارای جنون خرید نمیشخود .امخا
در مورد بعد سن نتیجه حاکی از آن است که سن بر جنخون خریخد مخؤثر نیسخت ایخن
موضوع در تناقض با یافتههای پژوهش فابر و آگوین ( ،)9181دیتمار ( 9)2111هسخت
و با تحقی لجخویکو و همکخاران ( 2)2111هماهنخ اسخت .اگرچخه در مقخاالت متعخدد
همبستگی مثبتی بین سن و جنون خرید مشاهدهشده است و اینکخه جوانخان بیشختر از
سایرین به جنون خرید گرایش دارند ولی با توجه به میف به مصر گرایی در جامعخه
و افزایش آن در جامعه آماری پژوهش سن بر جنون خرید همبسختگی مشخاهده نشخد
یعنی افراد در سنین مختلف دارای جنون خرید هستند .در مخورد بعخد احتکخار نتیجخه
حاکی از آن است که احتکار بر جنون خرید تأثیر دارد ،که بخا تحقیخ سخالیم ،عابخدین
( 3)2191و ادواردز ( 3)9118هماهن

است .افراد دارای جنون خرید تمایخف زیخادی بخه

جم آوری کردن دارند بهطوریکه در حین جم آوری دادهها از جامعه بارها مشخاهده
کردیم که افراد دارای جنون خرید عالقه به داشتن یک نوع پوشاک در رن های متعدد
بودند آنها اذعان داشتند که در خانه لبا هایی دارنخد کخه اصخالا بخاز نشخدهانخد ولخی
دوباره تمایف به خرید نمونه آن لبا

را داشتند .در مورد بعد افسردگی نتیجخه حخاکی

از آن اسخخت کخخه افسخخردگی بخخر جنخخون خریخخد تخخأثیر دارد  ،کخخه بخخا تحقیخ لجخخویکو و
همکارانش ( ، )9111مولر و همکاران ( 1)2199هماهن

است .افراد دارای رفتار جنخون

خرید بعد از هر ولخرجی ،باآنکه در ابتدا سر شو مخیآیخد یخک سخقوه احساسخی و
سرخوردگی و متعاق آن افسردگی را تجربه میکند بنابراین انتظار میرود این افخراد
سطوحی از افسردگی را تجربه کنند .در مورد بعد اعتمادبهنفو پایین نتیجه حخاکی از
آن است که اعتمادبهنفو پایینبر جنون خرید تأثیر دارد ،که با تحقی ورکمن و پی پر
1- Dittmar
2- Lejoyeuxet, Hourtane & Ades
3- Abideen Saleem
4- Edwards
5- Mueller
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( 9)2191و نصری ( )9388هماهن

است .به دلیف اینکه اعتمادبهنفو پایین یخک حالخت

روحی و روانی است افراد معتقد بودند که هرگاه غمگین و یا ناامید هسختند تمایخف بخه
خریدشان افزایشمی یابد و یا اینکه پو از خرید دچار استر

و اضطراب مخیشخدند.

در مورد بعد مدگرایی نتیجه حاکی از آن است که مدگرایی بر جنون خرید تخأثیر دارد،
که با تحقی رابرتز و جونز ( 2)2119و طخاهری کیخا و نخادری( )9311هماهنخ اسخت.
افراد دارای جنون خرید با پیروی از مد هم خود را متفاوت و بدی احسا

میکننخد و

هم مورد تأکید اکثریتی که مانند او رفتار میکنند مخیدانخد و ایخن عامخف جنخون خریخد
افراد را تحت تأثیر قرار میدهد .در مورد بعد خیالبافی نتیجه حخاکی از آن اسخت کخه
خیالبافی بر جنون خرید تأثیر دارد  ،که با تحقیخ گلخدمن ( 3)2111و نصخری ()9388
هماهن است .توهمات و خیالپردازیها به افراد در مورد خریدشان کمک میکنخد کخه
از احساسات منفی فرار کننخد و در تقویخت جنخون خریخد بخا ایجخاد نتخایج مثبخت قابخف
پیشبینی مؤثر است .در مورد بعد استر

نتیجه حخاکی از آن اسخت کخه اسختر

بخر

جنون خرید تأثیر دارد ،که با تحقی هاروانکو ( )2193و طاهری کیا و نخادری ()9311
هماهن

است .در بین افراد که تمایف به خرید زیاد داشتند اغلخ بخه ایخن نکتخه اشخاره

کردند که میزان استر
بودند که استر

آنها در خریدشان تأثیرگذار اسخت و یخا اینکخه آنهخا معتقخد

باع میشود بهتمامی جوان خریدشخان فکخر کننخد.در مخورد بعخد

ویژگی شخصیتی نتیجه حاکی از آن است که ویژگیهای شخصیتی بخر جنخون خریخد
تأثیر دارد  ،که با تحقیخ کاویخانی و مهرانخی ( )9312و ظهیخری و حیخدر زاده ()9313
هماهنخخ اسخخت .افخخراد دارای جنخخون خریخخد سخخطح بخخاالیی از خودشخخیفتگی رادارنخخد
بهطوریکه آنان احسا

میکنند خریدهایشان منحصربهفرد است همچنین ایخن افخراد

گاهی در خرید از رقابت در خرید (چشم و همچشمی) لذت میبرند.
نتیجه بررسی فرضیه اصلی دوم و  1فرضیه فرعی مربوه به آن :بین عوامف محیطخی
بر رفتار جنون خرید تأثیر دارد( .فرعیات فرعخی شخامف :گخروههخای مرجخ  ،تبلیغخات،
ویژگیهای فروشنده ،مراکز خریخد ،قیمختگذاری،شخبکه هخای اجتمخاعی و محصخوالت
جدید بر جنون خرید تأثیر دارد).

1-Workman, Paper
2-Roberts
3-Goldman
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در مورد ابعاد قیمتگذاری و شبکههای اجتماعی با جنون خریخد مشختریان درگذشخته
تحقیقی صورت نگرفته است که نخوعی نخوآوری در تحقیخ محسخوب مخیشخود.قیمت
محصوالت برافزایش میخف بخه خریخد افخراد دارای رفتخار جنخون خریخد اثرگخذار اسخت
بهطوریکه افراد نمیتوانند در برابر آگهیهخای تخفیفخی کخه پشخت ویتخرین مغخازههخا
نص شده مقاومت کنند و باید خرید کنند .در رابطه شبکههای اجتماعی به ایخن نتیجخه
رسیدیم که امروزه با گسترش اینترنت و افخزایش شخبکههخای اجتمخاعی خریخد کخردن
افراد سادهتر و آسانتر شده است .هر مغازه و فروشگاهی یک صفحه در شخبکههخای
اجتماعی برای نشان دادن محصوالت خود دارد و افراد با عضخویت در ایخن شخبکههخا
تمایف به خریدشان افزایش مییابد و درنهایت جنون خرید افراد افزایش مخییابخد .امخا
در مورد بعد ویژگیهخای فروشخنده نتیجخه حخاکی از آن اسخت کخه بخین ویژگخیهخای
فروشنده بر جنون خرید تأثیر دارد ،این موضوع هماهن با نتخایج تحقیخ المخز و تلخر
(، 9)2191معینی و فتاحی ( )9311است .در حین انجام پژوهش به این نکته رسیدیم که
هرچقدر فروشنده کاالی بیشتری در اختیار فرد قرار بدهد و فرد با فروشنده احسا
صمیمیت بیشتری کند رفتار جنون خرید فرد زیادمی شخود و میخف بخه خریخد افخزایش
مییابد .در مورد بعد گروههای مرج نتیجه حاکی از آن است که گروههای مرج بخر
جنون خرید تأثیر دارد که با نتایج تحقیخ ادواردز ( )9118و نصخری ( )9388مطابقخت
دارد .افراد در گروههای عضو هستند که نظر اعضای آن گروه در تصخمیم خریدشخان
تأثیر میگذارد مؤثرترین گروه مرج گروه همساالن اسخت .فخرد در هنگخام خریخد بخه
دنبال تائید گروه و یا مشورت کردن با اعضای گروه مرج خود در مورد محصخولی
که خریداری می کند است .هر چه قدر پیوند فرد با گروه مرج بیشختر باشخد تصخمیم
خرید فرد در مورد محصول بیشتر تحخت تخأثیر گخروه قخرارداد و بخهایخنعلخت باعخ
افزایش میف به جنون خرید فرد میشود.
در مورد بعد تبلیغات نتیجه حاکی از آن است که بین تبلیغات بخر جنخون خریخد تخأثیر
دارد ،که بخا نتخایج عابخدین و سخلیم ( ، )2199معینخی و فتخاحی ( )9311مطابقخت دارد.
اگرچه بیشترین عوامف تأثیرگذار بر جنون خرید عوامف درونی فرد است ولخی محقخ
در حین پژوهش به این نتیجه رسید که تبلیغات نیز برافزایش میخف بخه خریخد در افخراد
تأثیرگذار است بهطوریکه افراد دارای رفتخار جنخون خریخد در برابخر آگهخی تبلیغخات
1- Elms, teller
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مقاومتی از خود نشان نمیدهند و به سمت خرید کشیده مخیشخوند و باعخ افخزایش
جنون خرید افراد میشود.در بعد مراکز خرید نتیجه حاکی از آن است که بخین مراکخز
خرید بر جنون خرید تأثیر دارد ،که با نتایج معین و فتاحی ( )9311در ایخران مطابقخت
دارد .در رابطه با مراکز خرید هرچقدر مراکز خرید متحمفتر و لوکوتر به نظر برسد
افراد تمایف بیشتری به خرید پیدا میکنند و جذابیت مغازه بر میزان خرید افخراد تخأثیر
مخیگخخذارد و درنتیجخخه جنخخون خریخخد در افخخراد افخزایش مخییابخخد و امخخا در مخخورد بعخخد
محصوالت جدید نتیجه حاکی از آن است که محصوالت جدید بخر جنخون خریخد تخأثیر
دارد  ،که با نتایج ورکمن و پی پر ( )2191و معینی و فتخاحی ( )9311مطابقخت دارد.در
افرادی با رفتار جنون خرید مشاهده شد که آنها تمایف زیادی برای خرید محصوالت
جدید دارند حالآنکه آن محصول فقط ازلحاظ ظاهری تغییر کرده باشد ولی بخه دلیخف
میف شدید به خرید بالفاصله پو از مشاهده محصول جدید آنهخا تمایخف بخه خریخد را
در خود نشان میدهند.
نتیجه بررسی فرضیه اصلی سوم و یک فرضیه فرعی مربوه به آن :عامف خخانوادگی
بر رفتار جنون خرید تأثیر دارد (فرضیه فرعی ویژگیهای خانوادگی بر جنخون خریخد
تأثیر دارد).
در مورد ویژگی خانوادگی نتیجه نشان میدهد که این بعد بر رفتار جنون خرید تخأثیر
دارد  ،که با نتخایج بخاکرو همکخاران ( )2191و نصخری ( )9388مطابقخت دارد .در ایخن
پژوهش به این نتیجه رسیدیم که افراد دارای جنون خرید رفتار پدر و مادرشان را در
رابطه بخا خریخد یخک عامخف مهخم در جنخون خریخد خودشخان مخیداننخد و افخرادی کخه
والدینشان رفتار جنون خرید دارند خود نیز این رفتار را از خود نشان میدهند و ایخن
رفتخخار چخخه کنتیکخخی باشخخد و چخخه محیطخخی در تحقیقخخات قبلخخی (باکروهمکخخاران)2191 ،
مشاهدهشده است.
پیشنهادها
جنون خرید یکی از جنبههای مهم رفتار مصر کننخده و یکخی از مفخاهیم بااهمیخت در
محیط بازار است .رشد فزاینده در مصر

و امکخان خریخد اعتبخاری در اقصخی نقخاه

جهان ،موقعیتهای مناسبی را برای جنون خرید فخراهم آورده اسخت کخه جخا دارد در
برنامههای فروش به این نکته توجه گردد.
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پیشنهاد برای خانوادهها :خرید کردن افراد دارای الگوهای متعدد بوده و بر اسا

آن

میتوان درصد سالمت روانی افراد را موردسنجش قرارداد؛ بنابراین ،خانوادهها بایخد
به الگوی خرید فرزندان خود توجه نمایند  .با توجه به اینکه در تحقیخ حاضخر جنخون
خرید بخا الگخوی خریخد محخیط خخانواده مثبخت مشخاهدهشخده اسخت و همچنخین سخایر
ویژگیهای موردمطالعه در تحقی مؤثر بر میزان جنون خرید است ،و از طر

دیگخر

درمان اختالالت جنون خرید مشکف است؛ بنابراین ،به خانواده پیشنهاد میگردد که در
صورت وجود گرایشها جنخون خریخد در کودکخان خخود بخهپخیش آگهخی آن ازجملخه:
گرایش به خرید ،وسوا

فکری ،عزتنفو ،پرستیژ ناشی از پول و اسختر  ،گخرایش

به مد ،ناامیدی ،خیخالبخافی و افسخردگی توجخه نمخوده و در جهخت رفخ آن از طریخ
متخصصان روانشناسی اقدام نمایند .زیرا اغل این ویژگیها در دوران کودکی شکف
میگیرد و باگذشت زمان درمان آنها دشوار میگردد .درحخالیکخه در دوران سخنین
پائین موفقیت در درمان باالتر است .جنون خرید با در نظر گرفتن عواملی چخون مخد،
تبلیغات و پیروی از گروههای همسان شدت بیشتری پیخدا مخیکنخد .در هنگخام خریخد
انتخاب صحیح کاال و داشتن برنامه مناس نشانه استقالل فکری و قدرت تصمیمگیری
است که درنهایت منجر به کس نتیجه دلخواه میگردد .بر همین اسخا

افخرادی کخه

دچار تزلزل در تصمیمگیری هستند برای خرید دست به انتخابهای گوناگون زده که
در اکثر موارد با سالیقشان در تضاد است و همین بیبرنامگی موجخ مخیشخود کخه
ساعتها این افراد در مراکز خرید سخرگردانی و حیرانخی را تجربخه کننخد .بخر همخین
اسا

در جوام امروزی بهخرهمنخدی از قخدرت انتخخاب و کسخ مهخارتهخای خریخد

مناس با توجه به رشد جمعیت ،شلوغی روزافزون و تنوع کاالیی یکی از مؤلفخههخای
اساسی و قابفتوجه است که الگوسازی مناس در این خصوص باید در خخانوادههخا
بهصورت یک فرهن نهادینه شود  .بنخابراین ،خخانواده بایخد توجخه نماینخد کخه اغلخ
اختالالت روانی در دوران کودکی شکف میگیرد و نحخوه خریخد کخردن آنهخا نیخز بخه
شرایط و نحوه رفتار والدین بستگی دارد.
پیشنهاد برای بازاریابان  :گخاهی اصخول روانشناسخی علمخی بخرای افخزایش خریخد و
مصر

توسط سرمایهداران و بنگاههای بزرگ تجاری به کخار مخیرود .اسختفاده از

رن های ویژه برای کاالهای خاص و بستهبندی آنها درفروش مؤثر است  .تبلیغات
برای افزایش فروش محصولها نیز عموماا بر مبنای روانشناسی است و از نیازهای
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طبیعی یک انسان بهنجار بهره مخیگیخرد .گخاهی برخخی فروشخندگان از ضخعفهخای
شخصیتی بعضیها برای رسیدن به سود بیشتر بهره میبرند و چند کاالی مشابه را
باقیمتهای متفاوت به خریدار عرضه میکنند و او نیز بیتوجه به آنکه گخزینش کخاال
باید بر پایه کیفیت کاال و نوع نیاز فرد باشد ،برای نمایش ثروت یا سلیقه عموماا کاالی
گرانتر را برمیگزیند .گاهی فروشنده بر مبنای نوعی روانشناسی عامیانخه افخراد را
به خریدهای غیرضروری یا گرا ن ترغی میکند  .بخا توجخه بخه اینکخه مشخکف جنخون
خرید بهصورت اشتغال ذهنی افراد به خرید انواع اجنخا

و کاالهخا از مراکخز خریخد

است و عواملی که منجر به ترغی افراد وسواسی به خرید میشخود تخنش و هیجخان
پیش از خرید است که در زمان خرید به اوج نشاه و ساعاتی پوازآن پشخیمانی بخه
همراه دارد و احتمال پو دادن خرید زیاد اسخت؛ بنخابراین ،بخه فروشخندگان پیشخنهاد
میگردد که در مواجه با افرادی که بهعنوان دارندگان ویژگی جنون خریخد شناسخایی
میکنند از ترغیخ و تهیخیج ایخن افخراد بخرای خریخد خخودداری نماینخد .برنامخهریخزی
تلویزیونی برای اصالح الگوی مصر

در مخاطبان و کنترل آگهیهایی کخه عمخدتاا در

جهت افزایش مصر گرایی هستند راهکار دیگری برای کاهش این مشکف هستند.
پیشنهادهای برای پژوهشهای آتی
 -9با توجه به نبود اطالعات آماری درباره جنخون خریخد در ایخران ،نیخاز بخه مطالعخه
آماری در هر دو جنو و در ردههای سنی مختلف احسا

میشود.

 -2با توجه به روند رو به رشد جنون خرید در بین مردان جوان ،احتمخاالا مطالعخه در
این حوزه به یافتههای ارزشمندی بیانجامد.
 -3برای به دست آوردن اطالعات و دانش بیشتر در مورد تأثیر متغیرهای مستقف بخر
جنون خرید پیشنهاد میگردد که مطالعه در جامعه آماری افراد شخاغف و غیخر شخاغف
مختلف انجام گیرد.
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