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عوامل تعیین کننده خرید وسواسی دانشجویان کارشناسی ارشد رشته های مدیریت و
حسابداری دانشگاههای شهر تهران
دکتر مهدی بابایی اهری  ،دکتر محمد رحیم اسفیدانی  ،میترا فتحی پرشکوه

چکیده
مصرف گرایی در جامعه ایرانی مانند سایر جوامع امری عادی شده است؛ خرید وسواسی به دلیل آثار مضری که بر
فرد و جامعه وارد مینماید به عنوان موضوع مهمی در پژوهشهای رفتار مصرف کننده شده است .در این مقاله تاثیر
عواملی مانند گرایش خرید وسواسی والدین ،اعتماد به نفس ،موقعیت اجتماعی ،تبلیغات ،فشار همساالن ،کارت
بانکی ،خرید بیش از حد ،جنسیت و سن بر رفتار خرید وسواسی مورد بررسی قرار میگیرد .این تحقیق با در نظر
داشتن این اهمیت ،به دنبال بررسی رابطهی این عوامل با رفتارهای خرید وسواسی در ایران است .دادهها از 033
دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشتههای مدیریت و حسابداری دانشگاههای شهر تهران از طریق پرسشنامه و با
استفاده از نمونهگیری خوشهای جمع آوری گردیده است .نتایج نشان میدهد میان سن و جنسیت با رفتار خرید
وسواسی رابطهی معنیداری وجود ندارد ،اما ،سایر متغیرها رابطهی معنیداری را با خرید وسواسی نشان دادهاند.
کلید واژه :عوامل تعیین کننده رفتار خرید وسواسی

استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد تاکستان
دکترای بازاریابی و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
کارشناسی ارشد مدیریت بازاریابی بین الملل
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بیان مساله
امروزه ،خرید وسواسی یک مشکل اساسی شده است ،به طوری که افراد درگیر در خرید وسواسی نمیتوانند عادات
خرید خود را کنترل نمایند .خرید وسواسی میتواند آثار سوء بر زندگی افراد مانند از هم پاشیده شدن زندگی،
ورشکستگی و درگیرشدن در دشواری های مالی و اجتماعی را دربر داشته باشد.
این مطالعه عوامل تعیین کنندهی خرید وسواسی را بررسی مینماید .هدف این است تا رابطهی میان رفتار خرید وسواسی
دانشجویان کارشناسی ارشد رشتههای مدیریت و حسابداری دانشگاههای غیردولتی شهر تهران را با استفاده از عواملی
مانند گرایش خرید وسواسی والدین ،اعتماد به نفس ،موقعیت اجتماعی ،تبلیغات ،فشار همساالن ،کارت بانکی ،خرید
بیش از حد ،جنسیت و سن مورد بررسی قرار گیرد .طرح های پیشنهادی اخیر ،خرید وسواسی را به عنوان رفتار جبرانی
مطرح مینمایند؛ افراد تالش مینمایند تا با دشواریهای مربوط به جامعه پذیری و وضع روحیشان ،از طریق خرید
کاالهای مادی برخورد نمایند (دیتمَر  00 ،؛ اِلیوت .) 99 ،
اهمیت و هدف پژوهش
تحقیق درباره خرید وسواسی از جمله پژوهشهای اصلی و مهم شمرده میشود .زیرا سبک زندگی و محیط کاری افراد،
بر خرید آنان بدون توجه به پیامدهای اقتصادی منفی آن تاثیرگذار است .مشکل اساسی این است که خریداران وسواسی
درباره پیامدهای منفی ممکن خرید افراطی مانند بدهی ،ورشکستگی ،عدم موفقیت در کنترل خریدشان و کاهش روابط
بین فردی نمیاندیشند (فابر  ،گواین  .) 999 ،معرفی تکنولوژی های جدیدی توسط شرکتها مانند اینترنت ،موضوع
جدیدی را برای جامعه معرفی مینماید که این موضوع جدید ،خرید وسواسی است (ربرتز ،9جانز.) 00 ،9
محققین به این نتایج دست یافتهاند که بخش زیادی از خریدها ،برنامهریزی نشده میباشند و این امر میتواند اولین قدم به
سوی وسواس باشد (شوهام ، 0بِرِنسیس  .) 00 ،مشکل اساسی این است که تعداد زیادی از مصرفکنندگان،
خریدهای برنامهریزی نشده انجام میدهند و این عامل آنها را به رفتار وسواسی نزدیکتر میکند .خرید وسواسی در میان
مصرفکنندگان ایرانی نیز دیده میشود .مشاهدهی رفتارهای خرید در ایران به ویژه در سالهای اخیر ،نشان از شدت
گرفتن این نوع خریدها در میان مصرفکنندگان دارد .نتایج تحقیقات (نیونر  ) 00 ،افزایش چشمگیری از خرید
وسواسی را در دهههای اخیر نشان میدهد.
اهداف پژوهش
)تعیین رابطه بین عوامل خانوادگی و خرید وسواسی دانشجویان کارشناسی ارشد رشتههای مدیریت و حسابداری
دانشگاههای غیردولتی شهر تهران.
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)تعیین رابطه بین عوامل روان شناختی و خرید وسواسی دانشجویان کارشناسی ارشد رشتههای مدیریت و حسابداری
دانشگاههای غیردولتی شهر تهران.
)تعیین رابطه بین عوامل جامعه شناختی و خرید وسواسی دانشجویان کارشناسی ارشد رشتههای مدیریت و حسابداری
دانشگاههای غیردولتی شهر تهران.
)تعیین رابطه بین عوامل جمعیت شناختی و خرید وسواسی دانشجویان کارشناسی ارشد رشتههای مدیریت و حسابداری
دانشگاههای غیردولتی شهر تهران.
تاریخچه و مروری بر پیشینه پژوهش
اگرچه بسیاری از افراد باور دارند که اختالل خرید وسواسی میتواند پدیدهای جدید باشد ،روانپزشک آلمانی ،امیل
کراپلین  ،اُنیومانیا را هشتاد و پنج سال پیش مطرح کرده است و توسط (ایگن بلولِر ،

 ) 9در کتاب روانپزشکیاش

تکرار شده است .کراپلین و بلولر خرید وسواسی را به عنوان «جنون تفننی» در کنار جنون دزدی و جنون ایجاد حریق
تقسیم بندی نمودهاند.
خرید وسواسی به عنوان «دغدغههای فکری بیش از اندازه با خرید و یا انگیزههایی برای خرید که غیرقابل کنترل ،نگران
کننده و بیمعنا تجربه میشوند» نیز تعریف میگردد (مولر  .) 00 ،خرید وسواسی میتواند به عنوان پاسخ اولیه مصرف
کننده برای جبران استرس ،سرخوردگی ،ناامیدی ،عدم اعتماد به نفس و کمبود استقالل در زندگی خود از طریق خرید
تعریف گردد (نیونر ، 00 ،کران ( .) 00 ،دیتمر ) 00 ،سه ویژگی را برای خرید وسواسی شناسایی نموده است) :
خریداران وسواسی اصرار شدیدی برای خرید دارند ) ،کنترل بیشتر را بر رفتار خرید از دست میدهد و ) به رغم
پیامدهای منفی بر جنبههای مختلف زندگی به خرید ادامه میدهند .گاهی باید توجه داشت خرید وسواسی 9از خرید
تفننی 9متفاوت است ،خرید تفننی توسط یک هدف خارجی برانگیخته میشود اما خرید وسواسی جهت رهایی از افکار
درونی توسط یک محرک داخلی مانند استرس ،اضطراب برانگیخته میشود .در حقیقت خرید وسواسی میتواند به
خرید اعتیادآور تبدیل گردد (دساربو ، 0ادوارز .) 99 ،
همچنین بعضی از مصرفکنندگان با رفتن به مراکز خرید و از طریق مشاهدهی کاالها در پشت ویترین ،تنش روحیشان
را کاهش میدهند و به آرامش دست مییابند .در حقیقت ،آنان فشار موجود در محلکار را از طریق شرایط به وجود
آمده از طریق خرید (شوهام ،بِرِنسیس ) 00 ،کاهش میدهند و کاالها را بدون انگیزهی واقعی خریداری مینمایند.
خرید ،به دلیل وجود این عامل غیراقتصادی میتواند منجر به خرید وسواسی گردد.
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لغتنامه روان شناسی و روان پزشکی النگمن (گلدنسُن  ) 99 ،وسوسه را به عنوان "انگیزهی مداوم و غیرقابل کنترل
برای انجام دادن عمل غیرمنطقی و کلیشهای تعریف نموده است" .خریداران وسواسی گرایش دارند تا رفتارهای تفننی را
از خود بروز دهند ،کارها را بر اساس انگیزهی لحظهای انجام دهند .زمانی این انگیزه سرکوب میگردد که فورا نتوانند به
آن چه که میخواهند دست یابند .بعالوه این افراد به سختی میتوانند روابط عاطفیشان را با دیگران ایجاد و حفظ نمایند
و اغلب احساس تنهایی میکنند .همچنین پژوهشهای (بلک  ) 00 ،نشان میدهد که خریداران وسواسی توسط
محرکهای محیطی خردهفروشی مانند بوها ،صداها ،رنگها و بافتها ،حس باالیی از برانگیختگی را تجربه میکنند که
توسط مشتریان نرمال تجربه نمیشود.
(فابر ،گواین ،کریچ  ) 99 ،پدیدهی خرید وسواسی را با مشخصههای دیگر رفتار وسواسی شامل اعتیاد« :رفتارهای
مصرف وسواسی به نظر میرسد به میزان زیادی مشابه با نشانههای معمول رفتارهای اعتیادی باشد» مرتبط میکنند .آنها
دریافتند که ویژگی وجود دارد که به نظر میرسد در پدیدهی وسواسی معمول باشد:
) حضور یک محرک ،انگیزه و فشار برای درگیر شدن در رفتار
) انکار کردن پیامدهای مضر درگیر در رفتار
) شکست مکرر در تالش برای کنترل یا اصالح رفتار.
تمایل برای خرید وسواسی به عنوان «پاداشهای مثبت کوتاهمدتی که افراد بعد از خریدهای تکراری و همیشگیشان
دریافت میکنند» تعریف شده است .در واقع خرید وسواسی یک اضطرار شدید برای خرید چیزی برای خود یا دیگران
است .این اقالم معموال کوچک هستند مانند لباس ،جواهرات و یا لوح های فشرده.
مشابه آن ،تعاریف جامعتر و جدیدتر در مورد خرید وسواسی توسط (فابر ،کُران ،الرج  ،سرپ  ،ابوجود  ) 00 ،بیان
بیان شده است :به گفته این محققین خرید وسواسی شامل ( )Iفعالیتی است که غالبا ذهن را با خرید یا موضوعی وسوسه
انگیز ،مداخله کننده و یا انگیزههای غیرمنطقی مشغول میکند؛ ( )IIاغلب اقالم غیرضروری و یا بیشتر از آنچه که
استطاعت مالی آن را داشته باشند خریداری مینمایند؛ ( )IIIخرید ،برای مدت طوالنیتر از آنچه که در نظر گرفته شده
است انجام میشود.
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گرایش خرید وسواسی والدین
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شکل  -مدل پژوهش

فرضیه های پژوهش
فرضیهی اصلی
بین عوامل تعیین کنندهی خرید وسواسی و خرید وسواسی دانشجویان کارشناسی ارشد رشتههای مدیریت و حسابداری
دانشگاههای غیردولتی شهر تهران رابطه وجود دارد.
فرضیههای فرعی
)بین عوامل خانوادگی و خرید وسواسی دانشجویان کارشناسی ارشد رشتههای مدیریت و حسابداری دانشگاههای
غیردولتی شهر تهران رابطه وجود دارد.
)بین عوامل روان شناختی و خرید وسواسی دانشجویان کارشناسی ارشد رشتههای مدیریت و حسابداری دانشگاههای
غیردولتی شهر تهران رابطه وجود دارد.
)بین عوامل جامعه شناختی و خرید وسواسی دانشجویان کارشناسی ارشد رشتههای مدیریت و حسابداری دانشگاههای
غیردولتی شهر تهران رابطه وجود دارد.
)بین عوامل جمعیت شناختی و خرید وسواسی دانشجویان کارشناسی ارشد رشتههای مدیریت و حسابداری دانشگاههای
غیردولتی شهر تهران رابطه وجود دارد.
روش پژوهش
این تحقیق تاکنون در ایران انجام نشده است .از حیث طبقهبندی بر مبنای هدف ،از نوع پژوهشهای کاربردی بوده و به
دلیل احساس نیاز در جامعه انجام شده است .همچنین ،این تحقیق از لحاظ طبقهبندی بر مبنای روش ،از نوع پژوهشهای
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توصیفی میباشد زیرا به تفسیر و توصیف خرید وسواسی با جمعآوری اطالعات در میان دانشجویان در شرایط موجود
میپردازد .این تحقیق به دلیل بررسی رابطه میان متغیرها ،از حیث تحلیل محتوایی از جمله پژوهشهای همبستگی است.
ابزار گرداوری اطالعات
داده های اولیه برای این مطالعه از طریق پرسشنامه در پایتخت ایران (تهران) جمعآوری گردیده است .این پرسشنامه شامل
 9سوال میباشد .از معیار پنج عاملی لیکرت استفاده شده است (از مقیاس موافق تا مخالف) و در میان  00نفر توزیع
گردیده است.
فنون تجزیه و تحلیل اطالعات
برای بررسی فرضیهی اصلی و فرضیه ی اول ،دوم و سوم از ضریب همبستگی «پیرسون» و برای بررسی فرضیهی چهارم
برای متغیر «جنسیت» از «آزمون آنوا» و «آزمون مقایسهی میانگین دو جامعه» و برای متغیر سن از «آزمون آنوا» استفاده
شده است .برای تجزیه و تحلیل دادهها نیز از نرم افزار  SPSSاستفاده شده است.
جدول  -ویژگی های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان
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تعریف متغیرهای پژوهش
 رفتار خرید وسواسی والدین
رفتارهای وسواسی ممکن است توسط رفتار سایر اعضای خانواده تحت تاثیر قرار گیرند( .دی آستوس ) 990 ، 9رابطهی
مثبت قابل توجهی میان بینش پاسخدهنده از گرایش خرید وسواسی خانوادههایشان و گرایش خرید وسواسی آنان یافتند.
 عوامل روان شناختی
عوامل روان شناختی به مطالعهی علمی ذهن از طریق درک و حل مشکالت در حوزههای مختلفی از فعالیتهای انسانی
میپردازد.
 اعتماد به نفس
اعتماد به نفس واژهی روان شناسی است جهت انعکاس ارزیابی کلی شخص یا ارزیابی او از خود.
 موقعیت اجتماعی
در جامعه شناسی یا انسان شناسی ،وضعیت اجتماعی ،پرستیژ مرتبط به موقعیت فرد در جامعه است.
موقعیت اجتماعی ،مقام فرد و یا گروه در درون جامعه میباشد.
 عوامل جامعه شناختی
عوامل جامعه شناختی به مطالعهی علمی جامعه میپردازد .در حقیقت ،نوعی علوم اجتماعی است که از روشهای
متفاوتی برای ایجاد پیکرهی دانش درباره فعالیتهای اجتماعی انسانی میپردازد.
 تبلیغات
تبلیغات شکلی از ارتباط است که برای تشویق تماشاچیان ،خوانندگان یا شنوندگان جهت تحریک کردن آنها از طریق
آگهیهای بازرگانی میباشد.
 نفوذ همساالن
نفوذی است که توسط گروه همتایان به کار گرفته میشود و افراد را تشویق مینماید تا طرز تفکر و رفتارهایشان را با
هنجارهای گروه سازگار نمایند.
 کارت بانکی
کارت عابربانک ، 9کارتی است که برای انجام عملیاتی همچون دریافت وجه ،سپردن وجه ،انتقال وجه ،دریافت
اطالعات حساب ،اعالم موجودی مورد استفاده قرار میگیرد و توسط بانکها یا مؤسسههای مالی و اعتباری صادر
میشود.
 خرید بیش از حد
لباس ،کفش ،جواهرات و لوازم آرایش عمومیترین کاالهایی هستند که توسط زنان خریداری میگردند .این کاالها به
طور کلی بزرگ و گران قیمت نیستند و به دشواریهایی منجر نمیشوند ،اما به طور معمول به میزان زیادی خریداری
شده و افراد درآمد خود را به طور غیرقابل کنترل خرج مینمایند.
d’Astous
ATM Card
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 عوامل جمعیت شناختی
عوامل جمعیت شناختی شامل مجموعهای از روشها جهت اندازه گیری ابعاد و پویاییهای جمعیت انسانی و چگونگی
تغییر آنها در طول زمان میباشد.
 جنسیت
مفهوم واقعی جنسیت این است که «چیزهایی را که افراد به طور متفاوت با آنها برخورد مینمایند به دلیل تفاوت در
ویژگیهای ذاتی انسان میباشند».
 سن
اکثر پژوهشهای انجام گرفته رابطه منفی میان سن و خرید وسواسی نشان دادهاند.
 رفتار خرید وسواسی
نوعی از اختالل در خرید است که توسط وسواس فکری در رفتار خرید مشخص شده و منجر به پیامدهای منفی
میگردد .خرید وسواسی فقط به افرادی که بیش از حد از دارائیشان خرج مینمایند محدود نمیشود ،همچنین شامل
افرادی که زمان زیادی را برای خرید می گذرانند یا افرادی که دائما دربارهی خرید فکر میکنند اما هرگز آنها را
خریداری نمیکنند نیز نسبت داده میشود.
 مصرفکننده
مصرف کننده فردی است که استفاده کنندهی نهایی کاالها میباشد.
جامعه آماری
جامعهی آماری پژوهش شامل دانشجویان کارشناسی ارشد رشتههای مدیریت و حسابداری دانشگاههای غیردولتی شهر
تهران میباشد.
حجم نمونه
 00دانشجوی کارشناسی ارشد رشتههای مدیریت و حسابداری دانشگاههای غیردولتی شهر تهران جهت بررسی انتخاب
شدهاند.
روش نمونهگیری
نمونهی آماری با استفاده از روش نمونهگیری خوشهای از چهار دانشگاه غیردولتی در شهر تهران شامل دانشگاه آزاد
تهران جنوب ،دانشگاه آزاد تهران مرکز ،دانشگاه آزاد تهران شمال و دانشگاه غیرانتفاعی ارشاد انتخاب شده است .دالیل
انتخاب دانشجویان ) ( :خرید وسواسی بیشتر در میان دانشجویان رایج میباشد ) ( .اگرچه ممکن است درآمد آنها
محدود باشد اما ،به سادگی وسوسه و تحریک میشوند و جستجوکنندهی خطر هستند ) ( .دانشجویان سطوح تحصیلی
باالتری را دارند و بهتر قادر به درک سواالت پرسشنامه هستند ) ( .همچنین بر اساس متغیرهای دموگرافی مانند سن،
درآمد و موقعیت اجتماعی متناجستر هستند.
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یافته های پژوهش
از آنجایی که بیش از نیمی از پاسخ دهندگان ( ) /9را افراد مجرد تشکیل میدهند ،بررسی گرایش خرید وسواسی
والدین میتواند متغیر مناسبی برای بررسی باشد .باید توجه داشت که عامل روان شناختی بیشترین همبستگی را با خرید
وسواسی نسبت به سه عامل دیگر نشان داده است .در حقیقت تمام فرضیه ها به جز فرضیه چهارم اثبات شدهاند .همچنین
تجزیه و تحلیل توصیفی نشان میدهد بیش از نیمی از پاسخ دهندگان (  )% /در گروه سنی  - 9سال میباشند.
رابطهی منفی میان سن و خرید وسواسی در پژوهشهای زیادی یافت شده است (دی آستوس 990 ،؛ ترمبلی 999 ،؛
فابر ،گواین .) 999 ،همچنین (اسچرهرن ) 990 ،نشان داده است که هیچ رابطهای میان سن و خرید دارای اختالل در
میان مصرفکنندگان - 0

سال در آلمان غربی وجود ندارد( .فابر ،گواین ) 999 ،دریافتند که در پژوهشهایشان %90

از خریداران اجباری را زنان تشکیل میدهند و این نتایج به طور مشابه توسط (اسچرهرن ) 990 ، 0نیز به دست آمده
است .اما ،در پژوهش حاضر سن و جنسیت رابطه معنیداری را با خرید وسواسی نشان نداده است .همچنین در سایر
پژوهشها نیز رابطه معنیداری میان سایر متغیرهای پژوهش و خرید وسواسی مشخص شده است.
طبق نتایج به دست آمده فرضیههای اول ،دوم و سوم پژوهش تایید شده است .اما ،فرضیه چهارم رابطه معنی داری را با
خرید وسواسی نشان نداده است.
نتیجه گیری
خرید وسواسی به عنوان وسواس یا بیاختیاری و نه به عنوان ناتوانی همیشگی برای درک رفتارهای خرید مناسب و
نامناسب شناسایی شده است .همان طوری که خرید وسواسی توجه بازاریابان و محققین زیادی را در سراسر جهان جلب
نموده است ،تالشهای بیشتری برای شناسایی عوامل تعیین کنندهی اصلی این نوع رفتار الزم است .اگرچه در ایران هیچ
تحقیقی در مورد خرید وسواسی انجام نشده است ،یافتههای این مطالعه اطالعات مناسبی را برای محققین و سیاست
گذاران دولتی فراهم مینماید.
از جمله عوامل تاثیرگذار بر خریداران وسواسی ،محوطه و فضای فروشگاه یا مرکز تجاری ،استفاده از ابزارهایی مانند
تخفیف ،جایزه ،کوپن میباشد که مراکز خرید میتوانند از این ابزارها استفاده نمایند .در پژوهش های آینده میتوان
سایر متغیرها مانند تاثیر ساختار خانوادگی ،میزان پول نقد در دسترس افراد ،میزان نفوذ خانوادگی ،اندازه خانواده ،درآمد
خانواده ،انواع تبلیغات رسانهای سنتی و غیرسنتی و فضای مجازی را بر خرید وسواسی بررسی نمود .همچنین میتوان
گروههای سنی دیگر ،جوامع دیگری از قبیل مشتریان مراکز خرید خاص مانند فروشگاه شهروند ،هایپراستار و دسترسی
به محل خرید و سهولت این دسترسی را مورد بررسی قرار داد.
از آنجایی که ایران کشور در حال توسعه و با جمعیت باالیی میباشد ،برای درک یافتههای این پژوهش میتوان
کشورهای دیگری را که زیرساختهای اقتصادی و اجتماعی مشابه با ایران دارند مورد بررسی قرار داد.
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