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 چکیده

است که یک پاسخخ ابتخدایی و    شدهتوصیف تکرارشوندهخریدی مزمن و  عنوانبهجنون خرید 

 ازنظخر هخد  کخاربردی و    ازنظخر حاضخر   تحقیخ   .هستاولیه به رویدادها یا احساسات منفی 

دی، خخانوادگی و  ماهیت از نوع توصیفی پیمایشی است. این پژوهش به شناسخایی عوامخف فخر   

آمخاری   جامعخه  .هسخت  آبخاد خخرم بر رفتار جنون خرید در میخان بخانوان شخهر     مؤثرمحیطی 

تصخادفی   نفر بخه شخیوه   383و مورگان  سی کرجنامحدود فرض شده لذا با استفاده از جدول 

بخر جنخون خریخد،     مخؤثر شدند. در راستای تالش برای شناسایی عوامخف اساسخی    گیرینمونه

بخا   هخا آنبخر روی   هخا تحلیخف پیشین و همچنین پرسشنامه طراحی شد و  هایپژوهشبررسی 

انجخام شخد. بخا توجخه بخه       لیزر افزارنرماستفاده از روش مدل یابی معادالت ساختاری توسط 

بر رفتار جنون خریخد یعنخی عوامخف     مؤثرمشخص شد هر سه عامف اصلی  آمدهدستبهنتایج 

است و از بخین ابعخاد مربخوه بخه      تأثیرگذارون خرید فردی، خانوادگی و محیطی در رفتار جن

هسختند و فرضخیات فرعخی     مخؤثر با رفتار جنون خرید  سن غیرازبه تمامی ابعاد عوامف اصلی

 شدند. تائید هاآنمربوه به 

 

 
 
 

 معادالت ساختاری یابی مدل، آبادخرمبانوان جنون خرید، رفتار  کلمات کلیدی:

                                                           
   r.sohrabi@basu.ac.ir :Email: نویسنده مسئول -*



 8931بهار و تابستان  کم،يو  ستیشماره ب ازدهم،يسال  بازرگانی، مديريت کاوشهای نشريه 072

 مقدمه

 قخرار  تخأثیر  تحت را کنندهمصر  رفتارهای شیوه که است این بر بازاریابی علم تالش

 .دارد همخراه  بخه  را تأثیرهخایی  جامعخه  و مشختریان  ،هاسازمان برای هاتالش این. دهد

 نخوعی  بازاریخابی،  اسختراتژی  یتوسعه در جهت کنندهمصر  رفتار دانش یریکارگبه

 یهخخایبخخر اسخختراتژ کننخخدهمصخخر  رفتخخار تأثیرهخخای تحلیخخف همخخین بخخرای. اسخخت هنخخر

 عمخف  هر ورای در. آیدمی شمار به هنر نوعی و است علم کیاز  فراتر بازاریابی،گامی

 کخه  مراحلخی . شخود  بررسخی  بایخد  کخه  اسخت  نهفتخه  یریگمیتصم مهم فرآیند یک خرید

کنخد   خریداری را خدماتی و نوع محصوالت چه که بگیرد تصمیم تا کندمی طی خریدار

 9جنخون خریخد   .(9311, همکخاران  و سخرمد ) شخود ید نامیده میخر یریگمیتصمفرآیند 

درک  بخرای  مهمخی  و جالخ   نکتخه  که است کنندهمصر  مهم رفتاریهای جنبه یکی از

جنخون خریخد   " کننخد . جنخون خریخد را چنخین تعریخف مخی     بخردارد بازاریابی در  فعالیت

ه رویخدادها  است که پاسخی اولیه بخ  شدهفیتوص و تکرارشوندهخرید مزمن  عنوانبه

شود جنخون خریخد را متوقخف کخرد     می یسختبه هاآنیا احساسات منفی است به نظر 

در  (.9311)طاهری کیا و نادری،  شودهای مضر منجر میاین امر به پیامد کهیطوربه

 بحخ   فخرد نیسخت. ایخن    ازیخ موردن معمخوالا  شدهیداریخر یو کاالهااین وضعیت مواد 

، پردازنخد مخی  خریخد  نخوع  ایخن  افخراد بخه   چرا کهنیا زجملها است متفاوتی وجوه دارای

برای درک استفاده افراطی از مواد مختلف و کلیخه انخواع    توجهیقابفهای اگرچه تالش

مثالا اعتیاد به الکخف و مخواد مخخدر، اسختفاده افراطخی از      ) های افراطیرفتارها و فعالیت

 گونخه اینت بسیار کمی در مورد صورت گرفته، ولی اطالعا (دارو ، قمار کردن و غیره

)لجخخوویکو و وینسخختون،  هخخای افراطخخی در قلمخخرو رفتخخار خریخخد وجخخود دارداسخختفاده

قمار  ،اعتیادی مانند اختالالت خوردن مصر  ازجنون خرید با دامنه وسیعی  .2(2191

ایخن   فرونشانیتناس  دارد. تسکین و  ،ون دزدی و اعتیاد به الکف و موادجن ،وسواسی

یک محرک اولیه برای درگیر شدن در رفتار خرید است که بخه افخراد،    ،ت منفیاحساسا

شود. این افراد حتخی  منفی می بلندمدتهای دهد اما منجر به پیامدمی مدت کوتاهپاسخ 

)فابر  شوندپو از اطالع از اثرات مخرب آن در کنترل رفتار خرید با سختی مواجه می

روان شناسخخان و  موردعالقخخهد، موضخخوع اخخختالل جنخخون خریخخ   .(9113و آگخخوین، 

                                                           
1- Compulsive buying 

2- Lejoyeuxet, Weinstein 



 078 خريد جنون رفتار تبیین

و حخوزه مهمخی از    پردازنخد مخی  کننخده مصخر  پژوهشگرانی است که به مطالعه رفتار 

زمخانی کخه    .9(2193، واب کخوک ) دهنخد مخی را تشکیف  کنندهمصر رفتار  هایپژوهش

خریدشان باال برود، به جنون خرید رایخج   هایهزینهتا  دهندمیاجازه  کنندگانمصر 

 منخد عالقهتمایف و  شدتبهافراد دارای رفتار جنون خرید  ، مبتال هستند.شدهاختهشنو 

ایخن افخراد بخا توجخه بخه      کاالی لوکو هسختند.   که دارندگرایش  شدهخریداریبه اقالم 

هیچ احساسی به تبلیغخات و بازاریخابی    که هستندبیماران افسرده  شدهانجاممطالعات 

 هخای پریشخانی اختالالت جنون خرید منجر به (.  2191لجوویکو و وینستون،  ) ندارند

 اتفخا  بخه اکثخر قریخ     و شخود مخی اضافی و اختالل در کیفیت زندگی  هایهزینهذهنی، 

)لیخت و همکخاران،    کننخد مخی نگخاه   دهنخده تکخان نگرانی یک  عنوانبهمردم با این اختالل 

 افخزایش اسخت   الحخ  دردانشخجویان   ویخژه بخه این اختالل در میان جوانخان و   .2(2191

اساسخی هسختند کخه تمایخف بخه       هخای مکانیسماجتماعی  فرآیندهای. 3)2193هاروانکو، )

خانوادگی و ارتباطات همسخاالن در اوایخف    هایویژگی. دهندمیجنون خرید را افزایش 

)باکر و همکاران،  است مؤثرفرد در کنترل تحریک برای جنون خرید افراد  سالیبزرگ

2191.) 

بخر روی بررسخی    کننخده مصخر  رفتخار   یدرزمینه شدهانجامتحقیقات  اردمو اکثردر 

درک این موضخوع کخه خریخد یخک پتانسخیف       ،حالبااینرفتارهای بهنجار متمرکز است 

مصخرفی   رفتارهخای  مورددهد که محققان باید در افراطی یا وسواسی است ،نشان می

از  توجهیقابفه زنان بخش کنند. الزم به ذکر است ک پژوهش وغیرمعمول نیز مطالعه 

، در آنخان  نفخو  عخزت دهند و وجود صخفاتی همچخون آرامخش و    اجتماع را تشکیف می

به دلیف داشختن نقخش مخادری و همسخری،      هاآنهمچنین  بسیار مهم و ارزشمند است.

صخورت داشختن ایخن اخختالل، باعخ  رواج       در و دارنخد  خخانواده زیادی بر افخراد   تأثیر

ین نخ همچ. (9311)معینخی و فتخاحی،    شخوند های خخانوادگی مخی  رضبیشتر آن و یا تعا

پوشخش بخانوان بایخد     بخافرم مشغولیت حجاب بر روی قصد خریخد پوشخاک متناسخ     

هخای منفخی   پژوهش بخر روی جنبخه  . (9313)ده یادگاری و همکاران، قرارداد توجهقابف

در مخورد   رانگخذا سیاسخت را بخرای   ایبالقوه رهنمودهای تواندمی کنندهمصر  رفتار

 چنین تحقیقاتی  ،سانبدین منفی آن فراهم آورد. تأثیراتمقابله با آن و کاهش  هایراه

                                                           
1- Quoquab 

2  - Leite 

3  - harvanko 
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 توانند در بهبود فضای جامعه نقش ایفا کنند.می

جخدی اسخت کخه     یعارضخه مبنی بر اینکه جنون خریخد یخک    دارد وجودشواهد زیادی 

قیقخات بسخیار محخدودی در    تهدیخد کنخد. تخا امخروز تح     طورجدیبهتواند سالمت را می

خرید صورت گرفته است و این در حالی است که  جنون بر تأثیرگذارخصوص عوامف 

برای تمامی مدیران بازاریابی و محققخان بازاریخابی    کنندهمصر اهمیت مطالعه رفتار 

 شناسخایی  وبررسخی رفتخار جنخون خریخد     ، ایخن پخژوهش   روازاینواضح است.  کامالا

 .هستآن در پوشاک زنان  بر تأثیرگذارعوامف 

 

 یشینه پژوهشپ

 کننخده مصخر   رفتخار  از ایشاخه یمطالعه محققین یموردعالقه موضوعات از یکی

 اغلخ   کاالهای انتخاب بر خرید از نوع این .است جنون خرید شهرت یافته به که است

جنخون  . )2191)لجوویکو و وینسختون،   استوار است غیرضروری کاالهای و فایدهبی

 کننخده مصخر   رفتخار  تاریخک  جنبخه  و شخود می محسوب عمده اجتماعی مسئلهید خر

 استفاده ازجمله کنندهمصر  انتخاب نحوه نوع این از ناشی مشکالت .شودمی نامیده

الکلخی،  هخای  نوشخیدنی  مصخر   از پخو  راننخدگی  سخیگار،  کشیدن پرچرب، غذاهای از

 فخرد هخای  سخرمایه  ادنافتخ  خطخر  بخه  شخامف  توانخد مخی  . . . و مخخدر  مخواد  مصخر  

 (.9311)طاهری کیا و نادری،  جان او باشد افتادن خطر به حتی یا و کنندهمصر 

 تخرین شخای   عنخوان به آن از و ندارند خودهای گزینه ریتغی برای تمایلی خریداران این

 قبخف  تا). 2191)لجوویکو و وینستون،  است کنترلغیرقابف که برندمی نام خرید نوع

 موجودیت و بود نشده گفته جنون خرید یدرباره چیزی عمالا ،9181 یدهه اواسط از

 عنخوان  تحت 9191 سال اوایف در موضوع این درواق   .بود نشدهشناخته حدی تا آن

 91مخدت   به جنون خرید .گرفت قرار بررسی مورد پزشکیروان متون در خرید جنون

 محخو  طخورکلی به تقریباا سپو و  .گرفت قرار موردبح  پزشکیروان ادبیات در سال

 یدهخه  اواسخط  در دیگخری  افخراد  معخدود  و 9فابر و اوگین مانند محققانی اینکه تا شد

 مداوم مشکف یک عنوانبه مسئله این .کردند آن درباره تحقی  به شروع دوباره 9181

 دقیقخاا اختالل جنون خریخد  (. 9311)طاهری کیا و نادری،  شودمی تجربه نیز تکراری و

ی تشخیصی راهنما 2193 ینسخهنشده است و در  بندیطبقهخاصی  یدستهر هیچ د

                                                           
1- O’Guinn and Faber 
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)راسخین و همکخاران،    بندی صخورت نگرفتخه اسخت    طبقههم انجمن روانشناسی آمریکا

راهنمخای   21939 ینسخخه خخاص، در بخشخی از    طوربهجنون خرید  حالبااین .(2193

ماننخد جنخون ورزشخی و     هاییزیرشاخهتشخیصی و آماری اختالالت روانی همراه با 

جنون خرید هنوز در مراحخف اولیخه    ازآنجاکهجنون به رابطه جنسی آورده شده است. 

 فردمنحصربهبسیاری از پژوهشگران معتقدند که این اختالل یک رویداد  مطالعه است،

)راسخین و   زیر چتر دیگخر اخختالالت اسخت و توافخ  کخاملی بخر سخر آن وجخود نخدارد         

 (.2193همکاران، 

اخختالالت   -2اخختالالت کنتخرل تکانخه     -9جنخون خریخد شخامف:     سخاز زمینخه اخختالالت  

اخختالالت   -3جنون رفتاری و موادی و -3جبری و اختالالت مرتبط با آن،  -وسواسی

 (.2111دیتمار،) خلقی است
 

 جنون خريد یشناسبیآس

 پخذیر واکخنش شدید نهانی و میف  یانگیزه عنوانبهجنون خرید را  2(1191) بلولر ایگون

افخراد  ، هسخت  زدگخی شختاب نسخنجیدگی و   واصخلی او عامف مهم  ازنظرکرد.  بندیطبقه

آن را کنترل کنند که گاهی اوقات حتخی خخودش را تحخت     توانندنمیخرید  دارای جنون

، باشخند نمیکامف این خریداران قادر به تفکر متمایز  طوربهکند که این واقعیت بیان می

)لیخت و   کنخد خطور مخی  ذهنشانبه  عملشان یبیهودهو  معنیبیهای مدو عواق  و پیا

 و اشختیا   و شخدید  میخف  معخادل هخای  و نشخانه  عالئخم  الخروی  مخک  (.2191همکاران، 

 شخوند مخی  کخاربرده بخه  خریخد  رفتخار  در کخه  کرد توصیف را انزواطلبی و گیریکناره

 (.2193)ووینستر و همکاران، 

 کخه  شودمی مربوه هاییآیتم کنترلغیرقابف خرید دهایرویدا و وقای  جنون خرید به

 خریخد  وقخای   بخرای  را انتظخار  حخد  از بیشختر  زمخان  و نخدارد  اسختطاعت مخالی   فخرد 

 در اجتمخاعی  آسی  و افسردگی ایجاد باع  متعاقبااامر  این که کنندمی گذاریسرمایه

،  خریخد  جنخون  دمور در (.2193الورنسو  و همکاران، (شودمی کاری زندگی یا جامعه

 قخرار  اسختفاده  مورد مطلوب و خوب احساسات بهبود و ارتقا برای رفتاری اعتیادهای

  افسردگی و عصبانیت، و اضطراب تنهایی، احساسات کاهش همچنین برای و گیردمی

                                                           
1- CSC (International Council of Shopping Centers) 

2- Eugen Bleuler 
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 (.2193)وینستین و همکاران،  دشومی گرفته بکار نیز

 در تواننخد مخی  کخه  است کرده مطرح خرید جنون برای را معیارهایی 9(2118) گودمن

 یخک  عنخوان بخه  خریخد  ،جنخون وجودبخااین . شوند جنون خرید یافت دارای جمعیت بین

 جنون خرید .شودمی پدیدار شده صنعتی کشورهای در تریمعمول و تررایج یپدیده

 گونخه،  وسخوا   وسواسی اختالل افسردگی، نظیر روانی نظمیبی و اختالل چندین به

 .هست مربوه کنترلغیرقابف اختالالت اختالالت خوردن،

 

 جنون خريد جادکنندهياعوامل 

مسخختقیم یخخا  صخخورتبخخهدر مخخورد جنخخون خریخخد  گرفتخخهانجخخامبسخخیاری از تحقیقخخات 

کخه   متغیرهایی.در این پژوهش اندکردهبه علف یا سواب  جنون خرید توجه  غیرمستقیم

هخای  مخرتبط بخا ویژگخی    -9 هایتوان به دستهشوند را میموج  این نوع از خرید می

 بندیتقسیمهای محیطی مرتبط با ویژگی -3های خانوادگی، مرتبط با ویژگی-2فردی، 

 نمود.

 

 های فردیعوامل مربوط به ويژگی

اسخت کخه دانشخمندان در     کنندهمصر رفتار  غیرطبیعیهای جنون خرید یکی از شکف

رسد تعداد زیخادی  به نظر می (.2113)فابر،  اندکردهاخیر به آن توجه خاص  یدههیک 

 باشد. مؤثرهای فردی بر رخداد جنون خرید از ویژگی

اواخخر   خرید رفتاراست. این نوع  پیداشده خریدسن: یک رابطه منفی بین سن و جنون 

شود و با شدت یخافتن آن بخه معضخف    شروع می سالگیبیستدوران نوجوانی یا آغاز 

 (.2191)ورکمن و پی پر،  شودتبدیف می

 نفواعتمادبهها درباره جنون خرید افراد ، یافته ترینمحکمپایین: یکی از  نفواعتمادبه

هخای مختلخف رفتارهخای    که به دلیخف ایخن ضخعف شخصخیتی از گونخه      هاستآنپایین 

 .(9111)ادواردز و دساربو،  برندوسواسی رنج می

تمایخف   هخا آن. دارنخد  ایوابسخته ویژگی شخصیتی: افراد دارای جنون خرید شخصخیت  

کننخد تخا همخه    مخی  تخالش  هخا آندارند تا بر دیگران برای تعیخین رفتارشخان تکیخه کننخد.    

 و همسایگانشان دارند را به دست  دوستانشاناجتماعی که  ها و دستاوردهایموقعیت

                                                           
1- Goldman  
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 (.2119)رابرتز و جونز،  ورندآ

 مسختعد  برابر طوربهمتفاوت  درآمدیدرآمد: تحقیقات نشان داده که افرادی با سطوح 

ای مغخازه باشند. افراد با درآمد محدود، این رفتار را با خرید کخردن از  جنون خرید می

 (.9311)طاهری کیا و نادری،  دهندبروز می قیمت ارزان

هخای  افراد دارای جنون خرید در مقایسه بخا دیگخران در مواجهخه بخا موقعیخت      استر :

دهنخد.این افخراد ، فخرار از اسختر  و     ، استر  بیشختری از خخود نشخان مخی    زااستر 

)ورکمن و پی  اندکردهاضطراب را به عنان یک محرک اولیه در انجام این رفتارها بیان 

 (.2191پر، 

گویخد:  از انجمن پزشکی بریتانیخا دربخاره افسخردگی مخی     9(9111) افسردگی: مک کنزی

شویم. پایین می و خل  حوصلگیبیدانید همه ما گاهی اوقات دچار که می طوریهمان

و ما دوباره به زندگی طبیعخی   بهبودیافتهچنین رفتار و حالتی بعد از چند روز  معموالا

و  ریختههمبه. در چنین مواقعی ممکن است بگوییم که حالم گرفته یا گردیمبازمیخود 

 .(2119)رابرتز و جونز،  امشدهیا اینکه افسرده 

 تخأثیر تحخت   غیرمسختقیم  ومستقیم  صورتبها ، جنون خرید افراد رمدگرایی: مدگرایی

 (.2111)پارک و بن،  دهدقرار می

بخر فرآینخد خریخد تمرکخز      صخرفاا قخوی   طوربهافراد دارای اختالل جنون خرید  احتکار:

هخای  شوند و بخه کخاربرد یخا مصخر  آیختم     کنند و از طری  اکتساب بیشتر جل  میمی

 (.2193و همکاران، )وینستون توجه چندانی ندارند شدهخریداری

 بخافی خیخال در  هخا آن: ارتباه بسیار قوی افراد دارای جنون خرید و قابلیخت  بافیخیال

 بخافی خیخال نوعی گریخز روانخی اسخت و جنخون داران خریخد از       بافیخیالوجود دارد. 

هخخخا و راهخخخی بخخخرای فخخخرار از احساسخخخات منفخخخی مخخخرتبط بخخخا شکسخخخت عنخخخوانبخخخه

 (.2191)وورکمن و پی پر،  ندکناستفاده می هایشانسرخوردگی

 

 عامل مربوط به ويژگی خانوادگی

خریخخد، رفتخخار پخخدر و  افخخراد دارای جنخخون متوجخخه شخخدند  2(2111بلیخخک و همکخخاران )

داننخد. دی  مادرشان را در رابطه با خرید یک عامف مهم در جنون خرید خودشخان مخی  

                                                           
1- Mc kenze 

2- Black DW  
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مثبتخخی بخخین   معتقدنخخد کخخه رابطخخه  2(9118و رابرتخخز) 9(9111آسخختو  و همکخخاران ) 

وجخود دارد.   خودشخان های جنون خریخد والخدین   از گرایش کنندهمصر های برداشت

دهنخد،  دهند جوانانی که والدینشخان رفتخار جنخون خریخد نشخان مخی      تحقیقات نشان می

 (.2191، باکر و همکاران) دهندخودشان نیز این رفتار را نشان می

 

 های محیطیعوامل مربوط به ويژگی

عوامف محیطی شامف عواملی هستند که تحت کنترل ما نیستند و مربوه به بسیاری از 

 ایی برای خرید است.محیطی و زمینه هایویژگی

یکی از عوامف مهخم در جخو    عنوانبهکه رایحه محیطی  انددریافتهمحققان  مراکز خرید:

بسیاری بر عواطف، درک مشتریان از محیط مراکز خریخد و حتخی درک   تأثیر محیطی 

هخا  کنند که، میزان تراکم فروشگاهعنوان می هاآن البته دارداز کیفیت محصوالت  هانآ

و تراکم مردم در فضای مراکز خرید یکخی دیگخر از متغیرهخای مهخم در مراکخز خریخد       

 (.2118)تلر و روتر،  هست

 صخورت بخه هخای خخود متوجخه شخد محصخوالتی کخه       : اسخترن در مطالعخه  گذاریقیمت

 (9113)الیوت، هستند ترقیمتارزانشوند، بیشتر ی میخریدار آمیزجنون

ها نگرش انسان گیریشکفها و حتی ، کنشهاگیریتصمیممرج : در جریان  هایگروه

افخراد یخا    هخا آن تخرین مهخم  ازجملخه  کخه  کننخد مخی  آفرینخی نقشدر جامعه، عواملی چند 

اجتمخاعی قخرار   هستند کخه مبنخا و معیخار قضخاوت و ارزیخابی کخنش گخران         هاییگروه

کننخد.  مرج  دو نقش مهم هویت دهی و قضاوت دهخی را ایفخا مخی    هایگروهگیرند. می

 (.9111)کوپر و کوپر، 

رسد با رشد کاربران اینترنتی، سخبک جدیخدی   های اجتماعی: امروزه، به نظر میشبکه

به نام سبک زندگی مجازی در بین جوانان در حال شخکف گخرفتن باشخد. ایخن      ارزندگی

تواند سبک جدیخدی  های اجتماعی مجازی است، میوه زندگی که درآمیخته با شبکهشی

)ربانی  دهدقرار می تأثیرهای روزمره را تحت فعالیت یهمه که دهداز زندگی را شکف 

 .(9388و شیری، 

 قرار داده و با  تأثیررا تحت  کنندگانمصر ها و رفتار خرید تبلیغات: تبلیغات نگرش

                                                           
1- D`Astous & Trembly  

2- Roberts 
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هخا را در افخزایش سخهم بخازار     ، سخازمان آن تأثیری از نام تجاری و ارتقا افزایش آگاه

 (.9381)روستا،  دهدیاری می

شخود،  توسخط جنخون داران خریخد، خریخده مخی      معمخوالا محصوالت جدید: کاالهایی که 

این محصوالت شخامف: لبخا ، جخواهر،     بندیدستهیا تصادفی نیست.  بینیپیشغیرقابف

از  هرکخدام . انتخخاب  هسخت ان و وسایف الکترونیکی برای مخردان  برای زن آرایشلوازم

)یک متخصص مد،  بیندفرد و اینکه خود را چگونه می نفواعتمادبهاین موارد به سطح 

 (.2191)وورکمن و پیپر،  گرددبرمییک فرد خال  و غیره( 

 یهخا ویژگخی هخا و  فروشگاه کارکنانها نشان داده است های فروشنده: پژوهشویژگی

بسخیار   تخأثیر فروشنده از قبیف، میزان صمیمت فروشنده، احسا  راحتی با فروشنده 

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

 آن یهاپرسشمدل پژوهش و 
 

 

 مدل پیشنهادی رفتار جنون خريد -8شکل 

عوامخف   جزبه ها وجود دارددر اکثر مدل نداشدهگرفتهدر مدل فو  عواملی که در نظر 

های اجتماعی که این عوامف نیخز برگرفتخه   و شبکه گذاریقیمتمربوه به سطح درآمد، 

 عوامل فردی عوامل محیطی

جنون 

 خريد

 استرس

 اعتماد به نفس

 عامل خانوادگی

 شخصیت

 احتکار

 خیالبافی

 مدگرايی

های شبکه افسردگی

 اجتماعی

 محصوالت جديد

 تبلیغات

 ويژگی فروشنده

 های مرجعگروه

 گذاریقیمت

 مراکز خريد
 های خانوادگیويژگی

 درامد

 سن
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رفتخار   یدرزمینخه در تحقیقات صخورت گرفتخه    بردهنامهای و محدودیت هاپیشنهاداز 

 (9311،  ، معینی و فتخاحی 9311)طاهری کیا و نادری،  باشندجنون خرید مشتریان می

 .هاستمدلبرآیندی از همه  شدهطراحیمدل  درواق 

اسخت عامخف مربخوه بخه      شخده اقتبخا   9(2192) وییچخ وعوامف فردی را از مدل سون 

 درنهایخت اسخت و   شدهگرفته 2(2191) و همکارانهای خانوادگی را از مدل باکرویژگی

 است. شدهگرفته (9311) های محیطی از مدل فتاحی و معینیعوامف مربوه به ویژگی

 است: شدهارائهبا توجه به مطالعات پیشین و مدل اولیه فرضیات زیر 

 .مؤثرندبر رفتار جنون خرید  یعوامف فردیک: فرضیه اصلی 

 دارد. ریتأثخرید  رفتار جنونبر : استر   9-9 فرضیه فرعی 

 دارد. ریتأثخرید  رفتار جنون برنییپا نفواعتمادبه:  9-2فرضیه فرعی 

 دارد. ریتأثخرید  رفتار جنون بر: افسردگی 9-3ضیه فرعی فر

 دارد. ریتأثخرید  رفتار جنونبر  یبافالیخ  :9-3فرضیه فرعی 

 دارد. ریتأثخرید  رفتار جنونبر : مدگرایی 9-1فرضیه فرعی 

 دارد. ریتأثخرید  رفتار جنون بر: ویژگی شخصیتی 9-1 فرضیه فرعی 

 .دارد. ریتأثفتار جنون خرید ر بر:  احتکار 9-1 فرضیه فرعی 

 دارد. ریتأثخرید  رفتار جنون برسن   :9-8 فرضیه فرعی 

 دارد. ریتأثخرید  رفتار جنون بردرآمد   :9-1 فرضیه فرعی 

 .مؤثرندبر رفتار جنون خرید  یطیعوامف مح: دوفرضیه اصلی 

 دارد. ریتأثرفتار جنون خرید بر  مراکز خرید : 2-9 فرضیه فرعی 

 دارد. ریتأث خرید رفتار جنون بر یگذارمتیق :-2-2 رعی فرضیه ف

 دارد. ریتأثخرید  رفتار جنون برهای اجتماعی : شبکه2-3فرضیه فرعی 

 دارد. ریتأثخرید  رفتار جنون برتبلیغات  :2-3 فرضیه فرعی 

 دارد. ریتأث خرید جنون بر رفتارهای مرج  : گروه2-1 فرضیه فرعی 

 دارد. ریتأثخرید  رفتار جنون برهای فروشنده یویژگ : 2-1فرضیه فرعی 

 دارد. ریتأثخرید  رفتار جنون برهای محصول : ویژگی2-1 فرضیه فرعی 

 .مؤثرندبر رفتار جنون خرید  عوامف خانوادگیسه: فرضیه اصلی 

 دارد. ریتأثخرید  رفتار جنون بر:  ویژگی خانوادگی  3-9فرضیه فرعی

                                                           
1  - Sohn , Choi 

2  - Baker  
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 روش پژوهش

ماهیت از نوع توصیفی و پیمایشی اسخت.   ازنظرهد  کاربردی و  ازنظرتحقی  حاضر 

، مقخاالت  هخا نامخه پایخان ، هخا کتخاب ترکیبخی، شخامف    صورتبهابزار گردآوری اطالعات 

پرسشخی   31ثانویه و همچنین پرسشخنامه   هایدادهموجود و اینترنت جهت گردآوری 

است، کخه پخو    های استانداردهای محق  ساخته و بخشی پرسشکه بخشی از پرسش

از تعیین اعتبار روایی و پایایی پرسشنامه برای رسیدن به نتیجه دلخواه در بین نمونه 

پرسشنامه نیز از نوع طیخف   هایسؤالآماری برای تعمیم به جامعه آماری توزی  شد.

 .هستپنج گزینه ایی لیکرت 

 

 جامعه و نمونه پژوهش

کخه   باشخند می)در خریخد پوشخاک(   آبخاد خخرم  جامعه آماری این پژوهش بخانوان شخهر  

مورگان استخراج شخد کخه    کرجسی و . حجم نمونه از جدولاستنامحدود فرض شده

بخین بخانوان شخهر    پرسشخنامه در   311بخر همخین اسخا  تعخداد     .هسخت نفر  383برابر 

هخا  ها بخر روی آن پرسشنامه دریافت و تحلیف 383توزی  شد که از این تعداد  آبادخرم

های پرسشنامهها و گويهمتغیر -8جدول   

های اصلیسازه هویتعداد گ ابعاد   شماره گویه ها 

 عوامف فردی

(1و  1و  3های )پرسش9113فابر و آگوین 3 احتکار  

(8و  1های )پرسش9188بک، استیر و گاربین 2 افسردگی  

یناعتماد به نفو پای (92و  99های )پرسش9111روزنبرگ  2   

(91و93و93های )پرسش 9188بک، استیر و گاربین 2 استر   

(91و  91های )پرسش9111  د. آستو 2 خیال بافی  

(91و  98های )پرسش 9181فر هوست و همکاران  2 مد گرایی  

(23و  22و  29و  21های )پرسش9113فابر و گوین  2 ویژگی شخصیتی  

(31و  38و  31های )پرسش 9111د. استو   3 ویژگی خانوادگی عامف خانوادگی  

 عوامف محیطی

(28و 21و 21های)پرسش9311رفته از مدل معینی و فتاحی محق  ساخته بر گ 2 ویژگی فروشنده  

(21و 23های )پرسش 9311محق  ساخته بر گرفته از مدل معینی و فتاحی 2 مراکز خرید  

(31و 21های )پرسش9311محق  ساخته بر گرفته از مدل معینی و فتاحی  2 قیمت گذاری  

های مرج گروه (32و 39های )پرسش 9118رابرتز 2   

(91و  1های )پرسش9311محق  ساخته بر گرفته از مدل معینی و فتاحی  2 تبلیغات  

(31و 31محق  ساخته بر گرفته از مدل معینی و فتاحی)پرسش  2 محصوالت جدید  

های اجتماعیشبکه (33و 33های )پرسش 9311محق  ساخته بر گرفته از مدل معینی و فتاحی  2   

درفتار جنون خری خرید رفتار جنون  (3و 2و  9های )پرسش9113فابر و آگوین 3   
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انجخام شخد.    رل لیخز  افزارنرمبا استفاده از روش مدل یابی معادالت ساختاری توسط 

 رابخین  هخا پرسشخنامه . است شدهاستفادهتصادفی  گیرینمونهدر این پژوهش از شیوه 

 کردنخد مخی مراجعخه   آبخاد خرمطول روزبه مراکز خرید پوشاک در شهر بانوانی که در 

 توزی  گردید.

 

 پرسشنامه پژوهش و پايايی و روايی آن
 

 مربوط به پايايینتايج  -0جدول 
 مقدار آلفا متغیر مستقل مقدار آلفا بندی عواملدسته

 113/1 عوامل فردی

 118/1 نفس پايیناعتمادبه

 819/1 استرس

 113/1 شخصیتیويژگی 

 111/1 مدگرايی

 818/1 بافیخیال

 133/1 احتکار

 /.822 افسردگی

 183/1 ويژگی خانوادگی 183/1 عوامل خانوادگی

 192/1 عوامل محیطی

 191/1 مراکز خريد

 112/1 های مرجعگروه

 133/1 های فروشندهويژگی

 198/1 گذاریقیمت

 139/1 محصوالت جديد

 132/1 های اجتماعیشبکه

 121/1 تبلیغات

  797/2جنون خريد )متغیر وابسته(                           

 112/1 آلفای کل پرسشنامه

 

برای تحلیف ساختار درونی پرسشنامه و تعیین روایی آن عخالوه بخر بررسخی روایخی      

است و برای ایخن   دهشاستفاده یعنی روایی سازه تأییدیصوری از نتایج تحلیف عاملی 

است، از روایخی   3/1از  تربزرگمربوه به گویه ها  "بارهای عاملی استاندارد "منظور 

 بخا   کخرون از ضخری  آلفخای   قابف قبولی برخوردار است. بخرای سخنجش پایخایی نیخز     

 تخر بخزرگ باید  با  کروناست. برای برقراری پایایی، مقدار ضری  آلفای  شدهاستفاده

برای تمخامی متغیرهخای    با  کرونواق  شود. ضری  آلفای  موردقبول باشد تا 1/1از 

 بیشتر است. 1/1از  9جدول  اسا  بر این تحقی 
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 تحقیق یهاافتهي

 هابررسی نرمال بودن داده

هایی باید فرضهای پارامتریک پیشپیش از انتخاب آزمون آماری و استفاده از آزمون

نرمخال   برفرضبتنی بر مدل ساختاری مبتنی قرار گیرد. چون تحقیقات م یموردبررس

ها هستند بنابراین نخسخت آزمخون نرمخال بخودن صخورت گرفتخه اسخت. در        بودن داده

معادالت سخاختاری نیخازی بخه نرمخال بخودن تمخامی        یابیمدل تحلیف عاملی تائیدی و 

نظور برای این م (. 9381)خاکی، ها( نرمال باشندها )سازهد عامفها نیست بلکه بایداده

در حالخت کلخی چنانچخه چخولگی و      اسخت.  شخده یبررسخ چولگی و کشخیدگی متغیرهخا   

 بر اسخا  ها از توزی  نرمال برخوردار نیستند. ( نباشند داده-2،  2کشیدگی در بازه )

اسخت.   آمخده دسخت به قبولقابفنتایج در تمامی موارد مقدار چولگی و کشیدگی در رنج 

های پارامتریک و تحلیف عخاملی  توان از آزمونده و میها نرمال بوبنابراین توزی  داده

 استفاده کرد. یدییتأ

هریک از عوامف بخر رفتخار جنخون     ریتأثو بررسی میزان  آزمون فرضیات تحقی جهت 

. نتخایج حاصخف از تحلیخف در    اسخت  شدهاستفادهمعادالت ساختاری  یابیمدل از  خرید

 است.  شدهارائه به دو صورت ضری  همبستگی و سطح معناداری 2 و 9شکف 

 

 
 های اصلی پژوهشاستاندارد آزمون فرضیه یعامل بار -8شکل 

 



 8931بهار و تابستان  کم،يو  ستیشماره ب ازدهم،يسال  بازرگانی، مديريت کاوشهای نشريه 010

 
 های اصلی پژوهشفرضیه آزمون t-valueآماره  -0شکل   

 

استاندارد میان دو  یبار عامل که دهدیمنشان نتایج حاصف از بررسی مدل ساختاری 

است. مقدار معناداری نیخز   آمدهدستبه 19/1عوامف فردی و رفتار جنون خرید  متغیر

دهخد همبسختگی   بخوده و نشخان مخی    تخر بخزرگ  11/9اسخت کخه از    آمخده دسخت به 81/3

عوامف فردی بخر  ادعا کرد  توانیم %11معنادار است. بنابراین با اطمینان  شدهمشاهده

 د.ندار ریتأثرفتار جنون خرید 

 11/1استاندارد میان دو متغیر عوامف محیطی و رفتار جنون خرید  یعامل بارهمچنین 

 تخر بخزرگ  11/9است کخه از   آمدهدستبه 32/3است. مقدار معناداری نیز  آمدهدستبه

 %11معنادار است. بنخابراین بخا اطمینخان     شدهمشاهدهدهد همبستگی بوده و نشان می

 در بخخش سخوم نیخز   د.نخ دار ریتأثن خرید بر رفتار جنو عوامف محیطیپذیرفت  توانیم

استاندارد میان دو متغیر عوامف خخانوادگی و رفتخار    یبار عاملکه  دهدیمنشان نتایج 

اسخت کخه    آمدهدستبه 38/2است. مقدار معناداری نیز  آمدهدستبه 31/1جنون خرید 

ابراین معنادار اسخت. بنخ   شدهمشاهدهدهد همبستگی بوده و نشان می تربزرگ 11/9از 

 د.ندار ریتأثعوامف خانوادگی بر رفتار جنون خرید  پذیرفت توانیمباال با اطمینان 

 

 نیکويی برازش مدل

 است.  آمدهدستبه 2از  ترکوچکو  391/9دو بهنجار شاخص خی
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 .اندآمدهدستبه 11/1از  ترکوچک SRMR و RMSEAشاخص 

 .اندآمدهدستبه 1/1از  تربزرگنیز  NNFIو  GFI, NFI, IFIشاخص 

 بنابراین مدل از برازندگی خوبی برخوردار است. 

 
 های نیکوئی برازش مدل ساختاری فرضیه اصلی تحقیقشاخص -9جدول

 χ2/df SRMR RMSEA GFI AGFI NFI NNFI IFI شاخص برازندگی

لقبوقابفمقادیر   <2 < 11/1  < 11/1  > 1/1  > 1/1  > 11/1  > 1/1  9-1  

مقادیر 

شدهمحاسبه  
391/9  133/1  133/1  12/1  18/1  11/1  11/1  18/1  

 

 بررسی فرضیات فرعی تحقیق

 9های فرعی شماره هریک از ابعاد عوامف فردی، محیطی و خانوادگی در پرسش ریتأث

پژوهش بر روی رفتار جنخون   گا نه 91ابعاد  ریتأثاست. برای آزمون  شدهمطرح 91تا 

اسخت. نتخایج    شخده اسختفاده  رل زیخ لفخزار  امعادالت ساختاری و نرم یابیمدل خرید از 

 3جدولخالصه در  صورتبهحاصف از بررسی مدل ساختاری رابطه بین این عناصر 

 است.  شدهارائه
 بر رفتار جنون خريدخالصه نتايج تحلیل فرضیات فرعی  - 2 جدول

 نتیجه tآماره  یبار عامل متغیر وابسته متغیر مستقف

 احتکار

 رفتار جنون خرید

 دیتائ 39/3 33/1

 دیتائ 31/3 32/1 افسردگی

 دیتائ 31/3 11/1 پایین نفواعتمادبه

 دیتائ 28/3 39/1 استر 

 دیتائ 31/3 33/1 یبافالیخ

 دیتائ 31/3 19/1 ییمدگرا

 دیتائ 19/3 13/1 ویژگی شخصیتی

 دیتائ 33/3 31/1 ویژگی خانوادگی

 دیتائ 31/1 11/1 تبلیغات

 دیتائ 28/3 39/1 مراکز خرید

 دیتائ 21/3 31/1 ویژگی فروشنده

 دیتائ 31/3 33/1 گذاریقیمت

 دیتائ 31/3 33/1 های مرج گروه

 دیتائ 39/3 33/1 های اجتماعیشبکه

 دیتائ 11/3 19/1 محصوالت جدید
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 سن بررسی نقش متغیر 

. انخد شخده میتقسخ دسخته   3وضخعیت سخنی بخه     ازنظخر العه حاضر دهندگان در مطپاسخ

وضعیت سنی از تحلیف واریانو  بر اسا بنابراین برای مقایسه اختال  دیدگاه افراد 

(ANOVA) شخود آیخا   است. با استفاده از تحلیخف واریخانو مشخخص مخی     شدهاستفاده

حلیخف واریخانو   است. ت مؤثرپیرامون متغیرهای تحقی   هاآنوضعیت سنی در دیدگاه 

زیخر   صخورت بخه است. بیان آماری این آزمون  شدهیبررس %11نیز در سطح اطمینان 

 است:
H0 : µ1 = µ2 = µ3 = µ4 
H1 : µi ≠ µj 

 وضعیت سنی اساس برنتايج تحلیل واريانس  -2جدول 

 مقدار معناداری Fآماره  متغیرهای پژوهش

 121/1 118/1 احتکار

 311/1 111/9 افسردگی

 119/1 813/3 پایین نفواعتمادبه

 113/1 813/3 استر 

 119/1 131/3 یبافالیخ

 918/1 182/9 ییمدگرا

 111/1 181/1 ویژگی شخصیتی

 123/1 188/2 ویژگی خانوادگی

 111/1 133/98 تبلیغات

 111/1 131/1 مراکز خرید

 111/1 111/93 ویژگی فروشنده

 123/1 221/1 گذاری قیمت

 121/1 189/1 های مرج هگرو

 111/1 283/8 های اجتماعیشبکه

 991/1 818/9 محصوالت جدید

 381/1 138/9 رفتار جنون خرید

 

، یاجتماع یها، شبکهیبافالیخ، استر ، نییپا نفواعتمادبه نهیدرزممقدار معناداری 

طح از س ترکوچک فروشنده یژگیو و، غاتیتبل، یخانوادگ یژگیو، یتیشخص یژگیو

در  رگذاریتأثیک عامف  ادشدهیمتغیرهای  ینهیدرزمخطا است. بنابراین سن 

( 11/1از سطح خطا ) تربزرگگیری است. در سایر موارد مقدار معناداری تصمیم

 .ندارد ریتأث هاآناست بنابراین اختال  سنی افراد بر دیدگاه 
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 درآمد بررسی نقش متغیر

. بنخابراین  انخد شخده میتقسدسته  1درآمد نیز به  ازنظردهندگان در مطالعه حاضر پاسخ

 شخده اسختفاده درآمد از تحلیخف واریخانو    بر اسا برای مقایسه اختال  دیدگاه افراد 

 هخا آنشود آیا درآمد افراد در دیدگاه است. با استفاده از تحلیف واریانو مشخص می

 زیر است: رتصوبهاست. بیان آماری این آزمون  مؤثرپیرامون متغیرهای تحقی  
H0 : µ1 = µ2 = µ3 = µ4 = µ5 
H1 : µi ≠ µj 

 

 نتايج آزمون تحلیل واريانس برای درآمد ماهیانه - 2جدول 

 مقدار معناداری Fآماره  متغیرهای پژوهش

 181/1 11/2 احتکار

 311/1 89/9 افسردگی

 213/1 333/9 پایین نفواعتمادبه

 119/1 198/3 استر 

 131/1 313/2 یبافالیخ

 319/1 193/9 ییمدگرا

 111/1 113/3 ویژگی شخصیتی

 133/1 113/2 ویژگی خانوادگی

 111/1 211/91 تبلیغات

 131/1 339/2 مراکز خرید

 111/1 921/1 ویژگی فروشنده

 113/1 911/2 گذاری قیمت

 191/1 113/3 های مرج گروه

 111/1 311/1 های اجتماعیشبکه

 139/1 193/2 جدید محصوالت

 111/1 893/3 رفتار جنون خرید

 

، مخخدگرایی و نییپخخا نفخخواعتمادبخخه، یاحتکخخار، افسخخردگ ینخخهیدرزممقخخدار معنخخاداری 

درآمد افخراد   ریتأثاست. بنابراین این متغیرها تحت  تربزرگگذاری از سطح خطا قیمت

نخابراین افخراد بخا    اسخت. ب  11/1از  تخر کوچخک نیست. در سایر موارد مقدار معنخاداری  

این متغیرهای تحقی  دارند. بخا اطمینخان    ینهیدرزمدرآمدهای متفاوت دیدگاه متفاوتی 

 .درآمد ماهیانه افراد است ریتأثتوان گفت این عوامف تحت می 11%

 

 یریگجهینت

: بین عوامف فردی بر رفتار فرضیه فرعی مربوه به آن 1نتیجه بررسی فرضیه اول و 

 نفخو اعتمادبخه : سن، درآمخد، احتکخار،   1الی  9)فرضیات فرعی  دارد تأثیرجنون خرید 
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 مخؤثر و مخدگرایی بخر جنخون خریخد      بخافی خیخال پایین، افسردگی، ویژگخی شخصخیتی،   

 هستند(.

 توانخد یمتحقیقی صورت نگرفته است که  درگذشتهدرآمد با جنون خرید  ریتأثدرباره 

ام پخژوهش مشخاهده شخد کخه     از این حی  نوآوری تحقی  محسوب شود، در حین انج

اتفا  بیفتد تمایف  هاآنجنون خرید در  یهاتکانهافراد با سطوح مختلف درآمد نیز اگر 

. امخا  شخود ینمدرآمد پایین مان  تمایف به خرید افراد دارای جنون خرید  دارندبه خرید 

نیسخت ایخن    مخؤثر در مورد بعد سن نتیجه حاکی از آن است که سن بر جنخون خریخد   

 هسخت  9(2111) (، دیتمار9181) پژوهش فابر و آگوین یهاافتهیع در تناقض با موضو

در مقخاالت متعخدد    اگرچخه  هماهنخ  اسخت.   2(2111) و با تحقی  لجخویکو و همکخاران  

است و اینکخه جوانخان بیشختر از     شدهمشاهدهمثبتی بین سن و جنون خرید  همبستگی

در جامعخه   ییگرامصر به میف به سایرین به جنون خرید گرایش دارند ولی با توجه 

مشخاهده نشخد    یهمبسختگ  دیخرو افزایش آن در جامعه آماری پژوهش سن بر جنون 

یعنی افراد در سنین مختلف دارای جنون خرید هستند.  در مخورد بعخد احتکخار نتیجخه     

دارد، که بخا تحقیخ  سخالیم ،عابخدین      ریتأثحاکی از آن است که احتکار بر جنون خرید 

هماهن  است. افراد دارای جنون خرید تمایخف زیخادی بخه     3(9118) و ادواردز 3(2191)

از جامعه بارها مشخاهده   هاداده یآورجم در حین  کهیطوربهکردن دارند  یآورجم 

متعدد  یهارن کردیم که افراد دارای جنون خرید عالقه به داشتن یک نوع پوشاک در 

ولخی   انخد نشخده بخاز   اصخالا دارنخد کخه    ییهالبا اذعان داشتند که در خانه  هاآنبودند 

در مورد بعد افسردگی نتیجخه حخاکی    دوباره تمایف به خرید نمونه آن لبا  را داشتند.

دارد ، کخخه بخخا تحقیخخ  لجخخویکو و  ریتخخأثخریخخد  بخخر جنخخوناز آن اسخخت کخخه افسخخردگی 

ر جنخون  افراد دارای رفتا هماهن  است. 1(2199) ( ، مولر و همکاران9111) همکارانش

یخک سخقوه احساسخی و      دیخ آیمخ در ابتدا سر شو   باآنکهخرید بعد از هر ولخرجی، 

این افخراد   رودیمانتظار  نیبنابرا کندیمو متعاق  آن افسردگی را تجربه  یسرخوردگ

پایین نتیجه حخاکی از   نفواعتمادبهسطوحی از افسردگی را تجربه کنند. در مورد بعد 

 دارد، که با تحقی  ورکمن و پی پر ریتأثجنون خرید  برنییپا نفواعتمادبهآن است که 

                                                           
1  - Dittmar  

2  - Lejoyeuxet, Hourtane & Ades 

3  - Abideen Saleem 

4  - Edwards 

5  - Mueller  
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پایین یخک حالخت    نفواعتمادبهبه دلیف اینکه  ( هماهن  است.9388) و نصری 9(2191)

هسختند تمایخف بخه     دیناامغمگین و یا  هرگاهروحی و روانی است افراد معتقد بودند که 

 .شخدند یمخ ر استر  و اضطراب و یا اینکه پو از خرید دچا یابد یشمیافزاخریدشان 

دارد،  ریتخأث خرید  بر جنوندر مورد بعد مدگرایی نتیجه حاکی از آن است که مدگرایی 

( هماهنخ  اسخت.   9311و طخاهری کیخا و نخادری)    2(2119) که با تحقی  رابرتز و جونز

و  کننخد یمافراد دارای جنون خرید با پیروی از مد هم خود را متفاوت و بدی  احسا  

و ایخن عامخف جنخون خریخد      دانخد یمخ  کنندیماکثریتی که مانند او رفتار  دیتأکورد هم م

نتیجه حخاکی از آن اسخت کخه     یبافالیخدر مورد بعد  .دهدیمقرار  ریتأثافراد را تحت 

( 9388) و نصخری  3(2111) نمگلخد دارد ، که با تحقیخ    ریتأثبر جنون خرید  یبافالیخ

کخه   کنخد یمبه افراد در مورد خریدشان کمک  هایازپردالیختوهمات و  هماهن  است.

از احساسات منفی فرار کننخد و در تقویخت جنخون خریخد بخا ایجخاد نتخایج مثبخت قابخف          

است. در مورد بعد استر  نتیجه حخاکی از آن اسخت کخه اسختر  بخر       مؤثر ینیبشیپ

( 9311) یکیا و نخادر  یو طاهر( 2193دارد، که با تحقی  هاروانکو ) ریتأثجنون خرید 

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

معتقخد   هخا آناسخت و یخا اینکخه     رگذاریتأثدر خریدشان  هاآنکردند که میزان استر  

جوان  خریدشخان فکخر کننخد.در مخورد بعخد       یتمامبه شودیمبودند که استر  باع  

خریخد   بخر جنخون  شخصیتی  یهایژگیواز آن است که ویژگی شخصیتی نتیجه حاکی 

( 9313) ( و ظهیخری و حیخدر زاده  9312) دارد ، که با تحقیخ  کاویخانی و مهرانخی    ریتأث

 رادارنخخداز خودشخخیفتگی  ییبخخاالافخخراد دارای جنخخون خریخخد سخخطح   هماهنخخ  اسخخت.

راد ایخن افخ   نیچنهماست  فردمنحصربه شانیدهایخر کنندیمآنان احسا   کهیطوربه

 .برندیم( لذت یچشمهمگاهی در خرید از رقابت در خرید )چشم و 

: بین عوامف محیطخی  فرضیه فرعی مربوه به آن 1نتیجه بررسی فرضیه اصلی دوم و 

مرجخ ، تبلیغخات،    یهخا گخروه )فرعیات فرعخی شخامف:    دارد. ریتأثبر رفتار جنون خرید 

اجتمخاعی و محصخوالت    یاهخ شخبکه ،یگذارمخت یقفروشنده، مراکز خریخد،   یهایژگیو

 دارد(. ریتأثجدید بر جنون خرید 

                                                           
1-Workman, Paper 
2-Roberts 

3-Goldman 
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 درگذشخته اجتماعی با جنون خریخد مشختریان    یهاشبکهو  یگذارمتیقدر مورد ابعاد 

.قیمت شخود یمخ تحقیقی صورت نگرفته است که نخوعی نخوآوری در تحقیخ  محسخوب     

سخت  ا اثرگخذار میخف بخه خریخد افخراد دارای رفتخار جنخون خریخد         شیبرافزامحصوالت 

 هخا مغخازه تخفیفخی کخه پشخت ویتخرین      یهخا یآگهدر برابر  توانندینمافراد  کهیطوربه

اجتماعی به ایخن نتیجخه    یهاشبکهدر رابطه  مقاومت کنند و باید خرید کنند. شدهنص 

اجتمخاعی خریخد کخردن     یهخا شخبکه رسیدیم که امروزه با گسترش اینترنت و افخزایش  

 یهخا شخبکه ت. هر مغازه و فروشگاهی یک صفحه در شده اس ترآسانو  ترسادهافراد 

 هخا شخبکه اجتماعی برای نشان دادن محصوالت خود دارد و افراد با عضخویت در ایخن   

. امخا  ابخد ییمخ جنون خرید افراد افزایش  تیدرنهاو  ابدییمتمایف به خریدشان افزایش 

 یهخا یژگخ یوفروشخنده نتیجخه حخاکی از آن اسخت کخه بخین        یهخا یژگیودر مورد بعد 

 ، این موضوع هماهن  با نتخایج تحقیخ  المخز و تلخر    دارد ریتأثفروشنده بر جنون خرید 

در حین انجام پژوهش به این نکته رسیدیم که  ( است.9311) ،معینی و فتاحی 9(2191)

در اختیار فرد قرار بدهد و فرد با فروشنده احسا   یشتریبفروشنده کاالی  هرچقدر

میخف بخه خریخد افخزایش      شخود و  یادمیزجنون خرید فرد صمیمیت بیشتری کند رفتار 

مرج  بخر   یهاگروهمرج  نتیجه حاکی از آن است که  یهاگروه. در مورد بعد ابدییم

( مطابقخت  9388) ( و نصخری 9118) دارد که با نتایج تحقیخ  ادواردز  ریتأثجنون خرید 

صخمیم خریدشخان   عضو هستند که نظر اعضای آن گروه در ت یهاگروهافراد در  دارد.

گروه مرج  گروه همساالن اسخت. فخرد در هنگخام خریخد بخه       نیمؤثرتر گذاردیم ریتأث

گروه و یا مشورت کردن با اعضای گروه مرج  خود در مورد محصخولی   دیتائدنبال 

است. هر چه قدر پیوند فرد با گروه مرج  بیشختر باشخد تصخمیم     که خریداری می کند

باعخ    علخت نیخ ابخه و  قخرارداد گخروه   ریتخأث تر تحخت  خرید فرد در مورد محصول بیش

 .  شودیمافزایش میف به جنون خرید فرد 

 ریتخأث در مورد بعد تبلیغات نتیجه حاکی از آن است که بین تبلیغات بخر جنخون خریخد     

 ( مطابقخت دارد. 9311) ( ، معینخی و فتخاحی  2199) دارد، که بخا نتخایج عابخدین و سخلیم    

بر جنون خرید عوامف درونی فرد است  ولخی محقخ     رگذاریتأثبیشترین عوامف  اگرچه

میخف بخه خریخد در افخراد      شیبرافزادر حین پژوهش به این نتیجه رسید که تبلیغات نیز 

افراد دارای رفتخار جنخون خریخد در برابخر آگهخی تبلیغخات        کهیطوربهاست  رگذاریتأث

                                                           
1  - Elms, teller 
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و باعخ  افخزایش    دشخون یمخ و به سمت خرید کشیده   دهندینممقاومتی از خود نشان 

.در بعد مراکز خرید نتیجه حاکی از آن است که بخین مراکخز   شودیمجنون خرید افراد 

( در ایخران مطابقخت   9311) دارد، که با نتایج معین و فتاحی ریتأثخرید بر جنون خرید 

به نظر برسد  ترلوکوو  ترمتحمفمراکز خرید  هرچقدردر رابطه با مراکز خرید  دارد.

 ریتخأث و جذابیت مغازه بر میزان خرید افخراد   کنندیمیف بیشتری به خرید پیدا افراد تما

و امخخا در مخخورد بعخخد  ابخخدییمخخ شیافخخراد افخزا خریخخد در  جنخخون جخخهیدرنتو  گخخذاردیمخ 

 ریتخأث محصوالت جدید نتیجه حاکی از آن است که محصوالت جدید بخر جنخون خریخد    

( مطابقخت دارد.در  9311ینی و فتخاحی ) ( و مع2191) و پی پر رکمنودارد ، که با نتایج 

تمایف زیادی برای خرید محصوالت  هاآنافرادی با رفتار جنون خرید مشاهده شد که 

ظاهری تغییر کرده باشد ولی بخه دلیخف    ازلحاظآن محصول فقط  آنکهحالجدید دارند 

تمایخف بخه خریخد را     هخا آندید فاصله پو از مشاهده محصول جمیف شدید به خرید بال

 .دهندیمدر خود نشان 

: عامف خخانوادگی  نتیجه بررسی فرضیه اصلی سوم و یک فرضیه فرعی مربوه به آن

خانوادگی بر جنخون خریخد    یهایژگیو)فرضیه فرعی دارد  ریتأثبر رفتار جنون خرید 

 دارد(.   ریتأث

 ریتخأث که این بعد بر رفتار جنون خرید  دهدیمدر مورد ویژگی خانوادگی نتیجه نشان 

در ایخن   ( مطابقخت دارد. 9388) (  و نصخری 2191) همکخاران  وبخاکر دارد ، که با نتخایج  

پژوهش به این نتیجه رسیدیم که افراد دارای جنون خرید رفتار پدر و مادرشان را در 

و افخرادی کخه    داننخد یمخ رابطه بخا خریخد یخک عامخف مهخم در جنخون خریخد خودشخان         

و ایخن   دهندیمیز این رفتار را از خود نشان ن دارند خودوالدینشان رفتار جنون خرید 

( 2191همکخخاران، وباکررفتخخار چخخه کنتیکخخی باشخخد و چخخه محیطخخی در تحقیقخخات قبلخخی )

 است. شدهمشاهده

 

 هاشنهادیپ

در  بااهمیخت و یکخی از مفخاهیم    کننخده مصر مهم رفتار  هایجنبهجنون خرید یکی از 

خریخد اعتبخاری در اقصخی نقخاه      محیط بازار است. رشد فزاینده در مصر  و امکخان 

مناسبی را برای جنون خرید فخراهم آورده اسخت کخه جخا دارد در      هایموقعیتجهان، 

 فروش به این نکته توجه گردد. هایبرنامه
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 آن اسا  بر و بوده متعدد الگوهای دارای افراد کردن خرید :هاخانوادهپیشنهاد برای 

 بایخد  هاخانواده بنابراین، ؛قرارداد نجشموردس را افراد روانی سالمت درصد توانمی

جنخون   حاضخر  تحقیخ   در اینکه به توجه با . نمایند توجه خود فرزندان خرید الگوی به

 سخایر  همچنخین  و اسخت  شخده مشخاهده  مثبخت  خخانواده  محخیط  خریخد  الگخوی  بخا  خرید

 دیگخر  طر  از و است، جنون خرید میزانبر  مؤثر تحقی  در موردمطالعه هایویژگی

 در که گرددمی پیشنهاد خانواده به بنابراین، است؛ مشکف جنون خرید اختالالت ماندر

 : ازجملخه  آن آگهخی  پخیش بخه  خخود  کودکخان  در جنخون خریخد   هاگرایش وجود صورت

 گخرایش  اسختر ،  و پول از ناشی پرستیژ ،نفوعزت فکری، وسوا  خرید، به گرایش

 طریخ   از آن رفخ   جهخت  در و ودهنمخ  توجخه  افسخردگی  و بخافی خیخال  ناامیدی، مد، به

 شکف کودکی دوران در هاویژگی این اغل  زیرا  .یندانم اقدام روانشناسی متخصصان

 سخنین  دوران در کخه درحخالی   .گرددمی دشوار هاآن درمان زمان باگذشت و گیردمی

 مخد،  چخون  عواملی گرفتن نظر در با جنون خرید  .است باالتر درمان در موفقیت پائین

 خریخد  هنگخام  در  .کنخد مخی  پیخدا  بیشتری شدت همسان هایگروه از پیروی و یغاتتبل

 گیریتصمیم قدرت و فکری استقالل نشانه مناس  برنامه داشتن و کاال صحیح انتخاب

 کخه  افخرادی  اسخا   همین بر  .گرددمی دلخواه نتیجه کس  به منجر درنهایت که است

 که زده گوناگون هایانتخاب به دست یدخر برای هستند گیریتصمیم در تزلزل دچار

 کخه  شخود مخی  موجخ   برنامگیبی همین و است تضاد در سالیقشان با موارد اکثر در

 همخین  بخر   .کننخد  تجربخه  را حیرانخی  و سخرگردانی  خرید مراکز در افراد این هاساعت

 خریخد  هخای مهخارت  کسخ   و انتخخاب  قخدرت  از منخدی بهخره  امروزی جوام  در اسا 

 هخای مؤلفخه  از یکی کاالیی تنوع و روزافزون شلوغی جمعیت، رشد به توجه با مناس 

 هخا خخانواده  در باید خصوص این در مناس  الگوسازی که است توجهقابف و اساسی

 اغلخ   کخه  نماینخد  توجخه  بایخد  خخانواده  بنخابراین،  . شود نهادینه فرهن  یک صورتبه

 بخه  نیخز  هخا آن کخردن  خریخد  حخوه ن و گیردمی شکف کودکی دوران در روانی اختالالت

 .دارد بستگی والدین رفتار نحوه و شرایط

و  خریخد  افخزایش  بخرای  علمخی  شناسخی روان اصخول  : گخاهی  پیشنهاد برای بازاریابان

 از اسختفاده  .رودمخی  به کخار  تجاری بزرگ هایبنگاه و دارانسرمایه توسط مصر 

 تبلیغات . است مؤثر درفروش هاآن بندیبسته خاص و کاالهای برای ویژه هایرن 

 نیازهای از و است شناسیروان مبنای بر عموماا نیز هامحصول فروش برای افزایش
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 هخای ضخعف  از فروشخندگان  برخخی  گخاهی  .گیخرد مخی  بهره بهنجار انسان یک طبیعی

 را مشابه چند کاالی و برندمی بهره بیشتر سود به رسیدن برای هابعضیشخصیتی 

 کخاال  گخزینش  آنکه به توجهبی نیز او و کنندمیعرضه  خریدار به تمتفاو هایباقیمت

 کاالی عموماا یا سلیقه ثروت نمایش برای باشد، فرد نیاز نوع و کاال پایه کیفیت بر باید

 را افخراد  عامیانخه  شناسیروان نوعی مبنای فروشنده بر گاهی .گزیندبرمی را ترگران

جنخون   اینکخه مشخکف   بخه  توجخه  بخا  . کندمی ترغی  ن گرا یا خریدهای غیرضروری به

 خریخد  مراکخز  از کاالهخا  و اجنخا   انواع خرید به افراد ذهنی اشتغال صورتبه خرید 

 و هیجخان  تخنش  شخود می خرید به وسواسی افراد ترغی  به منجر عواملی که و است

 بخه  پشخیمانی  ازآنپو ساعاتی نشاه و اوج به خرید زمان در که است خرید از پیش

پیشخنهاد   فروشخندگان  بخه  بنخابراین،  اسخت؛  زیاد خرید پو دادن احتمال و دارد راههم

 شناسخایی  جنون خریخد  دارندگان ویژگی عنوانبه که افرادی با مواجه در که گرددمی

 ریخزی برنامخه  .نماینخد  خخودداری  خریخد  بخرای  افخراد  ایخن  و تهیخیج  ترغیخ   از کنندمی

در  عمخدتاا کخه   هاییآگهیخاطبان و کنترل تلویزیونی برای اصالح الگوی مصر  در م

 هستند راهکار دیگری برای کاهش این مشکف هستند. گراییمصر جهت افزایش 

 آتی یهاپژوهشبرای  یشنهادهایپ

با توجه به نبود اطالعات آماری درباره جنخون خریخد در ایخران، نیخاز بخه مطالعخه        -9

 .شودمی  سنی مختلف احسا هایردهآماری در هر دو جنو و در 

مطالعخه در   احتمخاالا با توجه به روند رو به رشد جنون خرید در بین مردان جوان،  -2

 ارزشمندی بیانجامد. هاییافتهاین حوزه به 

متغیرهای مستقف بخر   تأثیرآوردن اطالعات و دانش بیشتر در مورد  دست بهبرای  -3

اغف و غیخر شخاغف   اد شخ که مطالعه در جامعه آماری افر گرددمیجنون خرید پیشنهاد 

 مختلف انجام گیرد.
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