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1 مقدمه
خرید اجباری موضوعی جذاب و در حال رشد است. اگر چه 
است،  تازه  پدیده ای  اجباری  دارند که خرید  بسیاری عقیده 
از  پیش،  کرپلین در 85 سال  امیل  آلمانی  روان پزشک  ولی 
نظر بالینی به عنوان جنون خرید آن را توصیف کرده است 
این  خود  روان شناسی  درسنامه ی  در  را  آن  بلوئر  یوگین  و 
مقاومت  قابل  غیر  تکانه ی  نقل می کند »جنون خرید،  گونه 
شخص  نیاز  مورد  که  اشیایی  برای  حتی  است؛  خرید  برای 
اجباری،  معتقدیم خرید  ما  بنابراین  )بلک، 2001(.  نیست« 
رفتاری افراط گونه و وابسته به فرهنگ است که در آن افراد 
مبتال بیش از حد درگیر خرید کردن هستند. بر اساس نظر 
اختالل  تشخیصی  معیار  واجد  که  کسی   )1993 )ادرواردز، 
یا  مکرر  صورت  به  را  خرید  دوره های  است،  اجباری  خرید 
تکانه های خرید را به شکل مقاومت ناپذیر و بی معنا تجربه 
زمانی  اجباری  خرید   )1993( ادواردز  به  توجه  با  می کند. 
اتفاق می افتد که یک مصرف کننده تجربیات قوی و غیرقابل 
کنترل را برای خرید تجدید کند و سپس اقدام به خرید نماید. 
خریدکنندگان اجباری اغلب در فعالیت خرید اجباری درگیر 
می شوند تا رویدادهای ناراحت کننده و یا عزت نفس پایین 
خود را جبران کنند )اگین و فابر، 1989(. فعالیت خرید شاید 
به طور موقت احساسات و عزت نفس خریدکننده اجباری را 
افزایش دهد، اما اغلب با احساس شرم و افسردگی همراه است 

)ام سی الروی و همکاران ، 1994(. پیامدهای خرید اجباری 
اضطراب،  زناشویی،  یا  خانوادگی  اختالفات  به  است  ممکن 
و  )کریستنسون  شود  منجر  مالی  بدهی های  و  سرخوردگی 

همکاران، 1994؛ اگین و فابر، 1989(.
بعضی از محققان خرید اجباری را رفتاری دوجانبه می دانند 
کنندگان  مصرف  که  معنی  این  به   .)1992 اگین،  و  )فابر 
که  پژوهشی  می شوند.  طبقه بندی  اجباری  غیر  یا  اجباری 
انجام شدن نشان می دهد که خرید  ادواردز )1993(  توسط 
اجباری، مانند رفتار بسیاری از مصرف کنندگان دیگر است و 
به طور پیوسته اتفاق می افتد. او نشان داد که خرید اجباری 
در محدوده ای غیر اجباری، مرزی، اجباری و اعتیاد به خرید 
قرار دارد. به عبارت دیگر، مشتریانی که تجربه خرید اجباری 
ندارند، برخی از گرایشات خرید اجباری یا سطح مزمن این 

رفتار را دارند.
و  مدیریت  حوزه های  در  چه  اخیر،  مطالعات  راستا،  این  در 
بازرگانی و چه در حوزه های روان شناختی، به نقش احتمالی 
ازجمله عوامل فرهنگی  پرداخته اند.  اثرگذار و مرتبط  عوامل 
 ،)2011 هاروی،  و  )لو  اعتباری  کارت های  نظیر  اجتماعی 
فروش های حراجی و فروش های اینترنتی )لژوآیو و همکاران، 
2007؛ کوکارکینی و همکاران، 2009(، تجمل گرایی )مولر و 
بادگاییان و ورما، 2014(، عوامل شخصی  همکاران، 2011؛ 
و روان شناختی نظیر خلق منفی و افسرده )مولر و همکاران، 

ارزیابی اثر همزمان واسطه گر و تعدیل کننده در رابطه بین مادی گرایی و خرید اجباری 
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چکیده
هدف این مقاله تعیین نقش واسطه گر و نقش تعدیل کننده در رابطه بین مادی گرایی و خرید اجباری است. داده ها با استفاده از نمونه گیری 
مستقیم  غیر  اثر  داد  نشان  یافته ها  شد.  آوری  جمع  همدان  استان  در  پوشاک  خرید  مراکز  مشتریان  از  نفر   362 از  خوشه ای  تصادفی 
مادی گرایی بر خرید اجباری از طریق مدگرایی، توسط جنسیت تعدیل می شود. به عبارت دیگر، جنسیت، واسطه گری )میانجی گری( را 
تعدیل می کند. این مطالعه با برجسته کردن نقش تعدیل گری جنسیت و واسطه گری مدگرایی در ارتباط بین مادی گرایی و خرید اجباری، 
پیامدهای عملی ارائه می دهد. این مطالعه اولین تحقیقی است که یک مدل میانجی گری تعدیل شده از رابطه بین مادی گرایی، مدگرایی، 

جنسیت و خرید اجباری را آزمایش کرده است.
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2014؛ کیروش و همکاران، 2013؛ ووگت و همکاران، 2014(، 
باورهای شناختی  و همکاران، 2010(،  )شارما  تنوع خواهی 
)یی  مقابله ای  راهبردهای   ،)2014 همکاران،  و  )مک کویین 
 ،)1992 ویلهم،  و  )هانلی  نفس  عزت   ،)2011 همکاران،  و 
میزان خودکنترلی )کلیس و همکاران ، 2010(، مادی گرایی، 
هیجان طلبی و شتاب زدگی )یورچسین و جانسون، 2004(، 
 )1999 اسپیرز،  و  )مون  پایین  و  باال  روانی  عاطفی  ثباتی 

می توانند بر این امر اثرگذار باشند. 
بار  اولین  برای  این مطالعه  انجام شده،  به مطالعات  با توجه 
بین  شده  تعدیل  واسطه گری  نظری،  چارچوب  یک  ارائه  با 
مادی گرایی، مدگرایی و خرید اجباری، یک مدل نظری ارائه 
همدان  استان  پوشاک  خریدارن  بین  در  مدل  این  می دهد. 
اندازه گیری می شود. با توجه به اینکه خرید اجباری می تواند 
اثرات مخربی بر خانواده و جامعه داشته باشد، یافته های این 
مطالعه به جامعه و خانواده ها کمک خواهد کرد. در ادامه مقاله، 
به بیان ادبیات برای ارائه فرضیه های این مطالعه می پردازیم و 
در ادامه، در مورد روش شناسی بحث خواهیم کرد و در بخش 

آخر مطالعه، نتیجه گیری همراه با پیشنهادات ارائه می شوند.

2 مبانی نظری

2-1 مادی گرایی، مدگرایی و خرید اجباری
یکی از عوامل مهمی که می تواند در خرید اجباری تأثیرگذار 
باشد، مادی گرایی می باشد. مادی گرایی به معنی اهمیت قائل 
شدن فرد برای مادیات است. در باالترین سطح از مادی گرایی 
اموال جایگاه اصلی را در زندگی پیدا می کند و به عنوان منبع 
رضایت از زندگی و شادکامی مطرح می شود )پلیچ، 2016(. 
اگرچه مادی گرایی آثار مثبتی مانند ارضای نیاز به تمایزیافتگی 
دارد، پژوهش هایی رو به افزایش است که پیامدهای منفی آن، 
مانند افسردگی، سطوح پایین شادکامی و نداشتن رضایت از 
زندگی را نشان می دهد )زانک و همکاران، 2014(. بر اساس 
پژوهش ها، افراد مادی گرا در مقایسه با مصرف کنندگان عادی 
کارت های  از  اعلب  2001(؛  )ریچنز،  می کنند  قرض  بیشتر 
اعتباری استفاده می کنند )ریچنز، 2011؛ کوران و همکاران، 
2006(؛ بیشتر خرج می کنند )گارداسدوتیر و دیتمار، 2012(؛ 
کمتر پس انداز می کنند )ترویسی و همکاران، 2006(؛ نگرش 
و  )واتسون، 2003(  دارند  کردن  درباره ی خرج  مطلوب تری 

نگرانی بیشتری درباره ی امور مالی نسبت به متوسط مصرف 
کنندگان دارند )ترویسی و همکاران، 2006(. چندین پژوهش 
داده اند  نشان  را  اجباری  خرید  و  مادی گرایی  بین  رابطه 
همکاران،  و  گلدبرگ  2007؛  همکاران،  و  دن  مثال  )برای 
اسپیرز  و  مثال، مون  برای  ویلهلم، 1992(.  و  2003؛ هنلی 
واریانس  از  درصد  مادی گرایی 28  که  دادند  نشان   )1999(
خرید اجباری را دربین دانشجویان تبیین می کند. به همین 
به  اجباری  خریداران  که  داد  نشان   )2005( دتمار  ترتیب 
مادی گرایی هستند.  از  باالیی  داری سطوح  معنی داری  طور 
او همچنین نشان داد که ارزش های مادی قدرت پیش بینی 
کنندگی بیشتری نسبت به سن برای پیش بینی خرید اجباری 
دارد. مون و  عتیق )2018( نشان داندد استرس و عزت نفس 
و  رادسپ  هستند.  اجباری  خرید  رفتار  پیش بین  قوی ترین 
تحت  اجباری  خرید  رفتار  که  دادند  نشان   )2015( پارتس 
اجباری  خریداران  مادی گرایی می باشد. معموالً  عوامل  تأثیر 
و وسواسی عواقب خرج کردن خود را کمتر در نظر می گیرند 
)وو، 2006( و در نتیجه به خرج کردن و مصرف بیش از حد با 
زیان به منافع مالی دراز مدت خود تمایل دارند )فابر و اگین، 
1992(. دارایی محصول هدف نهایی خریدکنندگان اجباری 
)موسچیس،  می رود  شمار  به  مادی گرایی  اساساً  که  است 
که  ترکیه  در   )2014( ماینور  و  ویکدان  مطالعه ی   .)2017
خرید  به  گرایش  در  تفاوت  و  است  مادی  بسیار  کشور  یک 
وسواسی با توجه به سن و رابطه ی مثبت بین مادی گرایی و 
خرید وسواسی را بررسی کرده که نتایج، رابطه ی مثبت بین 
مادی گرایی و خرید وسواسی را آشکار کرده است. گرایش به 
خرید وسواسی با توجه به جنسیت متفاوت است و همانطور 
وسواسی  خرید  به  بیشتری  تمایل  زنان  می رفت  انتظار  که 
داشته اند؛ با این حال تفاوتی از نظر سن در این زمینه مشاهده 
نشده است. از طرفی ارتباط معنی داری بین جنسیت و مادی 
سن  به  توجه  با  مادی گرایی  سطوح  و  نداشت  وجود  گرایی 
بیشتری  مادی گرایی  است. مصرف کنندگان مسن تر  متفاوت 

نسبت به مصرف کنندگان جوان تر داشته اند. 
متغیر دیگری که می تواند در خرید اجباری تأثیرگذار باشد، 
مدگرایی می باشد. مدگرایی از جمله مطرح ترین مسائل نوپدید 
اجتماعی در عصر حاضر به شمار می رود، یعنی نوعی از مصرف 
که نه برای رفع نیازهای زیستی بلکه برای اهداف اجتماعی 
صورت می گیرد. پل هیرش می گوید: امروزه کاالهایی تولید 
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به  صرفاً  بلکه  واقعی شان  کارکرد  خاصر  به  نه  که  می شوند 
می شوند  خریداری  افراد  منزلت  و  شأن  بیان  زیبایی،  سبب 
)هیرش، 1972(. مد به تغییر سلیقه ناگهانی و مکرر همه یا 
بعضی از افراد و گروه های خاص یک جامعه اطالق می شود 
و به انجام رفتاری خاص، یا مصرف کاالیی به خصوص یا در 
پیش گرفتن سبکی ویژه در زندگی منجر می شود )اسفندیار، 
بیانگر نوعی تجدید نظرخواهی و در  1387(. گرایش به مد 
گوناگون  مسائل  در  تغییر  و  کردن  نو  در جهت  تالش  واقع 
ظاهری زندگی است )ترکاشوند، 1387(. مدگرایی به تمایل و 
عالقه ای شدید به کاالهای در زمره ی مد روز اطالق می شود. 
این پدیده، ابتدا برای پیش بینی رفتار افراد در هنگام خرید 
کاالهای مد روز استفاده می شد )پارک و همکاران، 2006(. 
است.  مرتبط  مد  مداخله  با  شدت  به  مدگرا  اجباری  خرید 
که  دریافتند   )1991( همکارانش  و  هان  مثال،  عنوان  به 
دانشجویان منسوجات و پوشاک، نمرات خرید اجباری بسیار 
باالتری نسبت به دانشجویان سایر رشته ها داشتند. یافته های 
پشتیبانی می کند که مداخله مد می تواند  تصور  این  از  آنها 
خرید  مد،  محصوالت  از  تجربی  یا  حسی  نشانه های  ارائه  با 
اجباری مدگرا را افزایش دهد. همچنین، خرید اجباری مدگرا 
می تواند توسط سایر متغیرهای مهم مانند تمایل به مصرف 
مربوط به لذت )هوسمن، 2000( و احساسات مثبت هنگام 
یافته های هان  آنز، 2002(.  و  )ماتیال  پیش بینی شود  خرید 
داد  نشان  مشتریان  مدگرایی  مورد  در   )1991( همکاران  و 
که این رفتار به افزایش خریدهای آنی مشتریان می انجامد. 
همچنین پارک و همکاران )2006( بین مدگرایی، خرید آنی و 
محیط فروشگاه رابطه ی مثبتی پیدا کردند. افراط در مدگرایی 
عالوه بر فشار اقتصادی و به وجود آمدن اختالفات شدیدی که 
برای خانواده ها خواهد داشت، در درازمدت، باعث از بین رفتن 
بسیاری از جنبه های فرهنگی خواهد شد و متعاقب آن جامعه 
دچار یک نوع بی ارزشی و دگرگونی فرهنگی عظیم خواهد 
گردید. باتیا )2019( نشان داد که عالقه به ُمد، مادی گرایی و 
اعتیاد به اینترنت بر رفتار خرید اجباری پوشاک تأثیر دارند. 

بر این اساس پیش بینی می شود که:
1. مادی گرایی با مدگرایی همراه است.

2. مدگرایی با خرید اجباری همراه است.
را  اجباری  خرید  و  مادی گرایی  بین  رابطه  مدگرایی   .3

میانجی گری می کند.

2-2 نقش تعدیل کننده 
میان خریداران  در  ویژگی جمعیت شناختی  توجه ترین  قابل 
اجباری می باشد. خرید اجباری در میان زنان بیشتر از مردان 
تا   80 بین  که  می دهد  نشان  مطالعات  بیشتر  است.  شایع 
 .)2001 )بلک،  هستند  زنان  اجباری،  خریداران  درصد   95
تحقیقات بیلیو و همکاران )2008( نشان داد که زنان احتمال 
بیشتری وجود دارد که در رفتار خرید اجباری غرق شوند. انواع 
کاالهای خریداری شده اجباری اغلب دارای اهمیت عاطفی 
هستند که ممکن است نیازهای هویت شخصی و اجتماعی 
برآورده سازد )دیتمار، 2007؛ ریچاردز، 1996(. ریچاردز  را 
)1996( نقش لباس را در ایجاد یک هویت زنانه برجسته کرده 
است. در مقایسه با انواع دیگر محصوالت، احتماالً لباس مورد 
می تواند  لباس  زیرا  می گیرد،  قرار  اجباری  خریدهای  هدف 
بر  بتی، 1998(.  و  )دیتمار  باشد  فرد  تصویر خود  از  نمادی 

اساس این استدالل ها سه فرضیه ارائه می شود:
تعدیل  را  مدگرایی  و  و  مادی گرایی  بین  رابطه  جنسیت   .4

می کند.
تعدیل  را  اجباری  خرید  و  مدگرایی  بین  رابطه  جنسیت   .5

می کند.
6. جنسیت رابطه بین مادی گرایی و خرید اجباری را تعدیل 

می کند.

2-3 تأثیر غیر مستقیم و شرطی جنسیت
مستقیم  غیر  تأثیر  بررسی  هدف  با  همچنین  مطالعه  این 
مادی گرایی بر خرید اجباری انجام شده است. فرضیه های 4 تا 
6 نقش تعدیل-کننده  را بین مادی گرایی و مدگرایی، مدگرایی 
و خرید اجباری و مادی گرایی و خرید اجباری بررسی می کند. 
توصیف  که  است  شده  تعدیل  واسطه گری  از  ای  نشانه  این 
می کند که اثر واسطه به خودی خود بستگی به سطح متغیر 
سوم دارد. بنابراین اثر غیر مسقیم فرض شده در فرضیه 3، 

مشروط می باشد. بنابراین فرضیه زیر مطرح می شوند:
از طریق  اجباری  بر خرید  مادی گرایی  تأثیر غیرمستقیم   .7

مدگرایی در سطوح مختلف متفاوت است.
شکل 1 چارچوب کلی مورد بررسی در تحقیق حاضر را نشان 

می دهد:
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مدگرایی

تجنسی

یمادي گرای خرید اجباري

شکل 1: چارچوب کلی مورد بررسی در تحقیق حاضر

به  اجباری،  خرید  زمینه  در  شده  انجام  پژوهش های  بیشتر 
اشاره  اجباری  خرید  بر  مدگرایی  و  مادی گرایی  مستقیم  اثر 
بررسی  به  حاضر  پژوهش  در  پیشینه ،  به  توجه  با  کرده اند. 
اثر واسطه ای مدگرایی و تعدیل گری جنسیت در رابطه بین 
همچنین  می شود.  پرداخته  اجباری  خرید  و  مادی گرایی 
در  شده  انجام  پژوهش های  اجباری،  خرید  اهمیت  وجود  با 
شناخت  و  نیست  برخوردار  کافی  غنای  از  هنوز  زمینه،  این 
کاملی از عوامل مؤثر بر تسهیل و توسعه ی این گونه خریدها 
وجود ندارد. از این رو این پژوهش بر آن است تا برای اولین 
بار از میان عوامل گوناگون مؤثر در این زمینه، تأثیر عوامل 
مادی گرایی و مدگرایی و جنسیت را بر این نوع خرید بررسی 

کند.

3 روش پژوهش

3-1 طراحی، شرکت کنندگان و نمونه گیری
پژوهش حاضر در گروه طرح های غیرآزمایشی است. در این 
استفاده می شود که  فرآیند شرطی  از روش تحلیل  پژوهش 
ترکیبی از دو تحلیل واسطه بودن و تعدیل کنندگی می باشد 
)مؤلفه های  شرطی  ذات  تفسیر  و  تخمین  آن  هدف  و 
)مؤلفه های  مستقیم  غیر  یا  مستقیم  اثرات  تعدیل کنندگی( 
واسطه بودن( X بر Y در یک سیستم تصادفی است. از روش 
تحلیل فرآیند شرطی زمانی استفاده می شود که هدف تحقیق 
بیان »ذات شرطی بودن« یک مکانیزم یا مکانیزم هایی است 
که به واسطه آنها یک متغیر اثرش را بر متغیر دیگر انتقال 
می دهد و محقق می خواهد فرضیات مطرح شده در مورد این 

اثرات تصادفی را آزمایش کند. 

 
خرید  مراکز  مشتریان  شامل  حاضر  پژوهش  آماری  جامعه 
شهر   9 میان  از  می باشند.  همدان  استان  در  واقع  پوشاک 
استان همدان، 4 شهر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی 
تناسب  به  شهر ها،  انتخاب  از  پس  شدند.  انتخاب  خوشه ای 
شهر  از  شدند.  انتخاب  پوشاک  خرید  مراکز  شهر،  جمعیت 
از شهر مالیر 3 مرکز خرید  همدان 5 مرکز خرید پوشاک، 
شهر  از  و  پوشاک  خرید  مرکز   2 نهاوند،  شهر  از  پوشاک، 
اسدآباد یک مرکز خرید پوشاک انتخاب شدند و پرسشنامه ها 
در مراکز خرید توزیع گردید. با توجه به نامحدود بودن جامعه 
آماری، و با توجه به جدول کرجسی و مورگان، تعداد 384 نفر 
به عنوان نمونه انتخاب شدند که پس از بررسی پرسشنامه های 

جمع آوری شده، 342 پرسشنامه قابل تحلیل بودند.

3-2 ابزار جمع  آوری اطالعات

3-2-1 متغیر وابسته: خرید اجباری
 این پرسشنامه در سال 1993 توسط الیزابت ادواردز به منظور 
سنجش گرایش به خرید اجباری و میزان شدت آن ساخته 
شد تا مشاوران و درمانگران در تشخیص و درمان بتوانند از آن 
استفاده کنند. این پرسشنامه ابتدا داری 29 سؤال بود که بعد 
از انجام تحلیل عاملی تأییدی به 13 سؤال کاهش یافت. برای 
مثال یکی از ماده های مقیاس ادرواردز )1993( به این صورت 
می باشد: »من نگران عادت های خرید کردن هستم، اما هنوز 

بیرون می روم برای خرید کردن هزینه می کنم«. 
مقیاس خرید اجباری ادواردز )1993( داری 5 مؤلفه می باشد 
که از طریق تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل عاملی تأییدی به 
دست آمده است. در تحلیل عاملی تأییدی که توسط جانسون 
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جدول 1: خالصه شاخص های نیکویی برازش پرسشنامه خرید اجباری

ترتیب  به   AGFI و   GFI مقدار  انجام شد،  اتمن )2008(  و 
به   0/06 نیز   RMSEA آمد.مقدار  دست  به   0/86 و   0/91

دست آمد. 
این پرسشنامه دارای 13 سؤال است و عواملی از جمله میزان 
تمایل به خرید )4، 5، 6، 7 و 12(، اجبار به خرید کردن )1 
ناکارآمد  هزینه های   ،)3 و   2( خرید  همراه  احساس  و 13(، 
را در یک  از خرید )9 و 11(  بعد  )8 و 10(، احساس گناه 
طیف 5 درجه ای )کاماًل موفقم، موافقم، نظری ندارم، مخالفم، 
کاماًل مخالفم( مشخص می کند که به آنها نمره ای از یک تا 
پنج تعلق می گیرد. پایایی این پرسشنامه و خرده مقیاس ها 
به وسیله آلفای کرونباخ در پژوهش ادوارز به ترتیب )0/79، 
که  است  گزارش شده  و 0/91(   0/76 ،0/90 ،0/86 ،0/78
دامانژاد  نیز  ایران  در  است.  مقیاس  درونی  همسانی  نشانگر 

3-2-2 متغیر میانجی: مدگرایی
برای سنجش مدگرایی از پرسشنامه گاتمن و مایلز )1982( 
استفاده می شود. این پرسشنامه داری 5 مؤلفه رهبری مد ، 
مد  نگرش ضد  و  بودن  لباس  اهمیت خوش   ، مد  به  عالقه 
می باشد. برای اندازه گیری رهبری مد از 5 ماده استفاده شده 
اس برای مثال »مهم است مه من یک رهبر مد باشم«. عالقه 
مد نیز شامل 5 ماده می باشد. برای مثال »من زمان زیادی 
را صرف فعالیت های مربوط به مد می کنم«. برای اندازه گیری 
اهمیت خوش لباس بودن از 4 ماده استفاده شده است. برای 
مثال »مهم است که خوش لباس باشم«. نگرش ضد مد شامل 
3 ماده می باشد. برای مثال »مد در لباس، فقط راهی برای 
دریافت پول بیشتر از مصرف کننده است«. برای نگرش ضد 
مد دو ماده اضافی، »من وقتی واقعاً نیاز داشته باشم اقدام به 
لباس، به طور جدی  لباس می کنم« و »هنگام خرید  خرید 
در  نظر می گیرم«،  در  آن  قیمت  با  مقایسه  در  را  آن  ارزش 
پارک  1996؛   ، )چانگ  است  شده  استفاده  قبلی  مطالعات 
آلفای  روش  به  پایایی  ضریب  حاضر  پژوهش  در   .)2003  ،

کرونباخ برای کل پرسشنامه 0/86 به دست آمد.

پرداخته  پرسشنامه  این  پایایی  و  روایی  بررسی  به   )1394(
روش  به  پایایی  ضریب   )1394( دامانژاد  پژوهش  در  است. 
آلفای کرونباخ 0/83 به دست آمده است. در پژوهش حاضر 
ضریب پایایی به روش آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه 0/9 

به دست آمد.
در  اجباری  خرید  پرسشنامه  تأییدی  عاملی  تحلیل  نتایج   
مجذور  آماره  شده  محاسبه  اندازه  است.  آمده   )1( جدول 
خطای  ریشه ی  شاخص  مقدار  است.   219/45 با  برابر  کای 
حاضر،  تحلیل  در   )RMSEA( تقریبی  مجذورات  میانگین 
مقادیر  است.  متوسط  برازش  از  حاکی  که  می باشد   0/094
 0/89 و   0/92 حاضر،  تحلیل  در   NFI و   CFI شاخص های 
می باشد. همچنین شاخص نیکویی برازش )GFI( نیز 0/91 به 

دست آمد که خوب می باشد.

مد گرایی  پرسشنامه  به  مربوط  تأییدی  عاملی  تحلیل  نتایج 
جدول)2(  در  که  همان طور  شده اند.  )2( خالصه  جدول  در 
کای  مجذور  آماره  شده  محاسبه  اندازه  می شود،  مشاهده 
خطای  ریشه ی  شاخص  مقدار  است.   536/74 با  برابر 
حاضر،  تحلیل  در   )RMSEA( تقریبی  مجذورات  میانگین 
مقادیر  است.  متوسط  برازش  از  حاکی  که  می باشد   0/095
 0/88 و   0/91 حاضر،  تحلیل  در   NFI و   CFI شاخص های 
می باشد. همچنین شاخص نیکویی برازش )GFI( نیز 0/85 به 

دست آمد که خوب می باشد.

ریشه ي خطاي میانگین درجه آزاديمجذور کاي
(RMSEA)مجذورات تقریبی 

 شاخص نیکویی
(GFI)برازش 

شاخص تعدیل شده 
(AGFI)نیکویی برازش 

شاخص نرم شده 
(NFI)برازندگی 

شاخص برازندگی 
(CFI)تطبیقی 

219.455500.0940.910.850.890.92
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جدول 2: خالصه شاخص های نیکویی برازش پرسشنامه مدگرایی

جدول3: خالصه شاخص های نیکویی برازش پرسشنامه مادی گرایی

ریشه ي خطاي میانگین درجه آزاديمجذور کاي
(RMSEA)مجذورات تقریبی 

 شاخص نیکویی
(GFI)برازش 

شاخص تعدیل شده 
(AGFI)نیکویی برازش 

شاخص نرم شده 
(NFI)برازندگی 

شاخص برازندگی 
(CFI)تطبیقی 

536.7413200.0950.850.810.880.91

3-2-3 متغیر مستقل: مادی گرایی
از  پژوهش  در  شرکت کنندگان  مادی گرایی  ارزیابی  برای 
استفاده   )2004( ریچنز  مادی گرایی  ماده ای   15 کوتاه  فرم 
می شود. MVSSF داری سه زیرمقیاس می باشد که هر کدام 
دارای 5 ماده می باشند. زیر مقیاس ها شامل موفقیت )برای 
مثال: من چیزهایی را که مردم را تحت تأثیر قرار می دهند، 
دوست دارم(؛ محوریت )برای مثال: من در زندگی چیزهای 
خیلی لوکس را دوست دارم(؛ شادی )برای مثال: من می توان 
ماده  هر  بخرم(.  بیشتری  چیزهای  بتوانم  اگر  باشم  شادتر 
داری مقیاس 5 درجه ای می باشد )به شدت مخالفم=1 تا به 
این مقیاس به صورت معکوس  از  شدت موافقم=5(. 6 ماده 
خوب  سازه ای  اعتبار  دارای   MVSSF می شوند.  نمره گذاری 
و  فام   .)2004 )ریچنز،   )α=0/86( می باشد  باالیی  پایایی  و 

را  کرونباخ  آلفای  مقدار  پژوهش خود  در   )2012( همکاران 
به  پایایی  پژوهش حاضر ضریب  در  آوردند.  به دست   0/85
روش آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه 0/88 به دست آمد.

نتایج تحلیل عاملی تأییدی مربوط به پرسشنامه مادی گرایی 
جدول)3(  در  که  همان طور  شده اند.  )3( خالصه  جدول  در 
کای  مجذور  آماره  شده  محاسبه  اندازه  می شود،  مشاهده 
خطای  ریشه ی  شاخص  مقدار  است.   479/83 با  برابر 
حاضر،  تحلیل  در   )RMSEA( تقریبی  مجذورات  میانگین 
مقادیر  است.  متوسط  برازش  از  حاکی  که  می باشد   0/088
 0/70 و   0/77 حاضر،  تحلیل  در   NFI و   CFI شاخص های 
می باشد. همچنین شاخص نیکویی برازش )GFI( نیز 0/86 به 

دست آمد که خوب می باشد.

4 یافته های پژوهش

4-1 آمار توصیفی
قابل رویت است، تجزیه و تحلیل  همانطور که در جدول 4 
واسطه گری تعدیل شده با بررسی چهار شرط مورد آزمایش 
دوم،  مدگرایی،  بر  مادی گرایی  معنادار  اثر  اول،  گرفت:  قرار 
و  مدگرایی  بر  جنسیت  و  مادی گرایی  بین  دار  معنی  تعامل 
خرید اجباری و تعامل معنادار بین مدگرایی و جنسیت بر خرید 
اجباری؛ سوم، اثرات معنادار مدگرایی در مورد خرید اجباری؛ 
و چهارم، تأثیرات غیرمستقیم متفاوت شرطی مادی گرایی بر 
خرید اجباری از طریق مدگرایی در سطوح جنسیت. شرط آخر 
واسطه گری تعدیل شده است. ماهیت چارچوب فرضی مورد 
آزمایش در این مطالعه، مشابه لیست 59 در لیست الگوهای 

ریشه ي خطاي میانگین درجه آزاديمجذور کاي
(RMSEA)مجذورات تقریبی 

 شاخص نیکویی
(GFI)برازش 

شاخص تعدیل شده 
(AGFI)نیکویی برازش 

شاخص نرم شده 
(NFI)برازندگی 

شاخص برازندگی 
(CFI)تطبیقی 

479.831320.0880.860.820.700.77

ارائه شده توسط هایز می باشد.
با  این مدل  است،  داده شده  نشان  همانطور که در شکل 2 
معرفی "مادی گرایی" به عنوان متغیر مستقل، "مدگرایی" به 
عنوان متغیر واسطه، "خرید اجباری" به عنوان متغیر وابسته 
و "جنسیت" به عنوان متغیر تعدیل کننده مورد آزمایش قرار 
گرفت. این ماکرو همچنین استفاده از نمونه های بوت استاپ 
را تسهیل می کند، بنابراین در این مطالعه از 2000 نمونه بوت 

استرپ با 95% اطمینان استفاده شده است.
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جدول 4: تجزیه و تحلیل واسطه گری تعدیل شده

4-2 آمار استنباطی و آزمایش فرضیه ها
در  محققان  به طور سنتی،  که  می کند  اظهار   )2012( هایز 
و  میانجی گری  طریق  از  "چگونه"  سؤاالت  پاسخ  یافتن  پی 
سؤال های "چه موقع" از طریق تحلیل تعدیل بودند، اما هنوز 
هم پاسخ های سواالت "چگونه" و "چه زمانی" با هم وجود 
نداشتند. بنابراین آماردان ها برای پر کردن این شکاف شروع 
به ابداع روش های آماری مختلف )میانجیگری تعدیل یا تعدیل 
واسطه( کردند. اخیراً هایز )2012( یک ماکرو ایجاد کرده که 
در نرم افزار spss مورد استفاده قرار می گیرد و انواع مدل هایی 
را که پاسخ سؤاالت )چگونه( و )چه زمان( را با هم ارائه می-

دهد، آزمون می کند. مطالعه حاضر نیز شامل آزمایش چنین 

 میانگین، انحراف استاندارد و همبستگی
 خرید اجباری مدگرایی گراییمادی جنسیت  انحراف استاندارد میانگین 

    1 5/0 48/1 جنسیت 
   1 186/0* 15/6 61/57 گراییمادی

  1 245/0* 06/0 74/7 98/50 مدگرایی
 1 192/0* 250/0* 08/0 67/5 07/39 خرید اجباری

 

شکل2. مدل روابط بین عوامل در این تحقیق

(M) مدگرایی

(X) مادي گرایی

(W) تجنسی

مادي گرایی و جنسیت

مد گرایی و جنسیت

(Y) خرید اجباري

ye1b

me

2b

2c

3c

1c

1a

2a

3a

چارچوب فرضی بر اساس مفهوم تحلیل واسطه گری تعدیل 
شده است. فرایند ماکرو در spss، همانطور که هایز )2012( 
توضیح داده است، می تواند مار محققان را حداقل در 76 نوع 
مختلف از این مدل ها تسهیل کند )این مدل ها توسط هایز ارائه 
شده اند(. ماهیت مدل مورد بررسی در این مطالعه با مدل 59 
ماکرو نشان داده شده است. این مدل با معرفی "مادی گرایی" 
به عنوان متغیر مستقل ، "مدگرایی" به عنوان متغیر واسطه گر، 
"خرید اجباری" به عنوان متغیر وابسته و "جنسیت" به عنوان 

ماکرو  این  گرفت.  قرار  آزمایش  مورد  کننده  تعدیل  متغیر 
همچنین استفاده از نمونه های بوت استراپ را تسهیل می کند. 
بنابراین در این مطالعه از 2000 نمونه بوت استراپ با 95 درصد 
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اطمینان استفاده شد.

4-3 تحلیل واسطه گری )فرضیه 1 تا 3(
ابتدا، مدل 4 ماکرو فرایند که نمایانگر مدل میانجی گری ساده 
است، مورد بررسی قرار گرفت تا تأثیر غیرمستقیم مادی گرایی 
بر خرید اجباری از طریق مدگرایی بررسی شود. نتایج آماری 
نشان داد که تأثیر مادی گرایی بر مدگرایی مثبت و معنی دار 
است )β=0/779(. به همین ترتیب، تأثیر مادی گرایی بر خرید 
اجباری نیز مثبت و معنی دار بود )β=0/505(. عالوه بر این، 
ارزش اثر غیرمستقیم مادی گرایی بر خرید اجباری از طریق 
مدگرایی نیز معنی دار بود )β=0/230(. این نتایج پشتیبانی 

روشنی برای فرضیه های 1 تا 3 از مطالعه ارائه می دهد. 

4-4 تحلیل واسطه گری تعدیل شده
پرداخته  جنسیت  متقابل  اثر  بررسی  به   6 تا   4 فرضیه های 

است و فرضیه 7 با تأثیر غیر مستقیم مشروط، یعنی اثر غیر 
با  مدگرایی  طریق  از  اجباری  خرید  بر  مادی گرایی  مستقیم 
با  تعدیل کنندگی جنسیت همراه است که این چهار فرضیه 

استفاده از خروجی مدل 59 به دست آمده است. 

4-5 تجزیه و تحلیل تعدیل گری
آماری  نتایج  است،  رویت  قابل   )5( جدول  در  که  همانطور 
اثر متقابل مادی گرایی و جنسیت بر مدگرایی  نشان داد که 
فرضیه ی  یافته  این   .)β=0/306( است  بوده  معنادار  و  مثبت 
بین جنسیت و مدگرایی  تعامل  اما،  را پشتیبانی می کند.   4
بر خرید اجباری در فاصله اطمینان 90 درصد معنی دار نبود 
)β=0/130(. این یافته نیز پشتیبانی الزم را از فرضیه 5 را ارائه 
نمی کند. به همین ترتیب ، اثر متقابل مادی گرایی و جنسیت 

.)β=0/202( بر خرید اجباری نیز معنی دار بود

واسطه گری  شرطی/تحلیل  مستقیم  غیر  اثر   6-4
تعدیل شده )فرضیه 7(

ماکرو SPSS اثرات غیر مستقیم شطی را در سطوح مختلف 
متغیر تعدیل کننده ایجاد می کند. بنابراین، تأثیر غیرمستقیم 
مادی گرایی بر خرید اجباری از طریق مدگرایی در سطوح مختلف 
تعدیل کننده بررسی شده است. اثرات غیر مستقیم شرطی با 
استفاده از 2000 نمونه بوت استراپ در سطح اطمینان 0/95 
محاسبه شد. یافته ها نشان داد که اثر غیرمستقیم مادی گرایی 
است  معنادار  جنسیت  کنندگی  تعدیل  با  اجباری  خرید  بر 
درصد   95 با  شده،  تعدیل  واسطه گری  شاخص   .)β=067(
اطمینان بوت استراپ بین 0/139- و 0/005- است. این شواهد 
نشان می دهد که اثر غیر مستقیم مادی گرایی بر خرید اجباری 
از طریق مدگرایی، توسط جنسیت تعدیل می شود. به عبارت 

جدول5: ضرایب مدل برای مدل فرآیند شرطی

 نتیجه گیری  
 (Yخرید اجباری )  (Mمدگرایی ) 

 P خطای استاندارد ضریب   P خطای استاندارد ضریب   بینمتغیرهای پیش
 1a 779/0 213/0 003/0 /1c 505/0 161/0 001/0 (xگرایی )مادی

 1b 277/0 117/0 018/0 --  --  --  --  (Mمدگرایی )
 2a 879/17 575/7 018/0 /2c 671/18 102/6 002/0 ( Wجنسیت )

X*W 3a 306/0 13/0 019/0 /3c 202/0 098/0 039/0 
M*W  --  --  --  -- 2b 130/0 077/0 091/0 

 mi 917/5 194/12 627/0 yi 606/4 456/9 626/0 مقدار ثابت
 074/0=2R  074/0=2R  

05/0>P ،570/9(=358،3=)F  05/0>P ،350/8(=356،5=)F 
 

دیگر، جنسیت، واسطه گری )میانجی گری( را تعدیل می کند.

5  بحث 
پژوهش حاضر با هدف ارزیابی اثر همزمان واسطه ای مدگرایی 
و تعدیل کنندگی جنسیت در رابطه بین مادی گرایی و خرید 
اجباری انجام شد. داده ها با استفاده از افزونه PROCESS آندرو 
و هیز )2012( که در نرم افزار SPSS نصب می شود، تحلیل 
شدند. نتایج فرضیه 1 نشان داد که مادی گرایی تأثیر مثبت 
و معناداری بر مدگرایی دارد. بین مد گرایی و خرید اجباری 
نتایج  حال،  این  با  شد.  یافت  معناداری  و  مثبت  رابطه  نیز 
مادی گرایی  واسطه  مدگرایی  که  کرد  تأیید  ما  میانجی گری 
جنسیت،  که  داد  نشان  یافته های  است.  اجباری  خرید  و 
میانجی گری مدگرایی را در رابطه بین متغیرهای مادی گرایی و 
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خرید اجباری تعدیل می کند. در میان سه فرضیه تعدیل گری 
در این مطالعه تنها تعامل بین مدگرایی و جنسیت در خرید 

اجباری معنی دار نبود.
را  آن  و  می کند  مطرح  را  مادی گرایی  بحث   )1985( بلک 
نوعی نظام ارزش می داند که نشان دهنده ی تمایل به حس 
اجباری  مصرف کننده  احتماالً،  است.  اشیاء  تملک  در  لذت 
پارتس  و  رادسپ  است.  خود  روانی  تنش  کاهش  دنبال  به 
)2015( به این نتیجه رسیدند که رفتار خرید اجباری تحت 
تأثیر عوامل مادی گرایی می باشد. بونفانتی و همکاران )2010( 
در یک دسته بندی، علل خرید اجباری را به دو دسته عوامل 
داخلی و خارجی تقسیم می کنند که عوامل خارجی شامل: 
ویژگی های جمعیت شناختی، خانواده، فرهنگ خرید و فرآیند 
اجتماعی شدن است و عوامل داخلی شامل: ناتوانی در برخورد 
قدرت  و  برای هیجان  و کنجکاوی  میل  منفی،  احساسات  با 
شناختی  جمعیت  ویژگی  توجه  ترین  قابل  جنسیت  کنترل. 
در میان خریداران اجباری است. خرید اجباری در میان زنان 
بیشتر از مردان شایع است. بیشتر مطالعات نشان می دهد که 
بین 80 تا 95 درصد خریداران اجباری، زنان هستند )بلک ، 
2001(. تحقیقات بیلیو و همکاران )2008؛ به نقل از اقبال و 
اسالم، 2016( نشان داد که زنان احتمال بیشتری وجود دارد 
که در رفتار خرید اجباری غرق شوند. یافته های پژوهش باتیا 
به  اعتیاد  ُمد، مادی گرایی و  به  )2019( نشان داد که عالقه 
اینترنت بر رفتار خرید اجباری پوشاک تأثیر دارند. همچنین، 
تأثیر تعدیل کننده جنسیت در تأثیر عالقه به مد و مادی گرایی 
اسالم )2016(  و  اقبال  اجباری مشاهده شد.  رفتار خرید  بر 
نشان دادند تفاوت معناداری بین زنان و مردان در مادی گرایی 
و مردان در خرید  زنان  بین  تفاوت معناداری  اما  دارد  وجود 
در   )2016( یان  و  وو  تانگ،  چینگ،  نشد.  مشاهده  اجباری 
به  دانشجویان دختر چینی  گزارش کردند که  پژوهش خود 
طور متوسط نمرات باالتری در خرید اجباری دارند. ساتیاپریا 
و ماتیو )2015( در پژوهش خود نشان دادند که مادی گرایی 
و مقایسه اجتماعی بر خرید اجباری جوانان تأثیر می گذارد. 
نتایج مطالعه ی ویکدان و ماینور )2014( در ترکیه که یک 
و  مادی گرایی  بین  مثبت  رابطه ی  است،  مادی  بسیار  کشور 
خرید اجباری را آشکار کرده است. گرایش به خرید اجباری با 
توجه به جنسیت متفاوت است و همانطور که انتظار می رفت 
زنان تمایل بیشتری به خرید اجباری داشته اند. از طرفی ارتباط 

معنی داری بین جنسیت و مادی گرایی وجود نداشت. مطالعه ی 
هوریجان و بوگورو )2012( نشان داد که مادی گرایی و جنسیت 
محرک های مهم درگیری با پوشاک مد هستند. همچنین نتایج 
به  بیشتری  گرایش  مردان  با  مقایسه  در  زنان  که  داد  نشان 
مدگرایی دارند. دیتمار و همکاران )2007( دریافتند که انگیزه 
روان شناختی اجتماعی و ارزش های مادی گرایی بر رفتار خرید 
اجباری تأثیر دارد. پارک و برنز )2005( نشان داد که مدگرایی 

اثر مستقیم مثبت و معناداری بر خرید اجباری دارد.
در تحقیقات انجام شده الگویی را برای جنسیت خاص مشاهده 
نشده است. به هر حال، تقریباً 8 درصد از خریداران اجباری 
می دهند  تشکیل  زنان  را  دارند  قرار  بالینی  درمان  تحت  که 
 .)1994 ، ، 2006؛ اسکلوسر و همکاران  )میچل و همکاران 
خریداران اجباری غالباً حس عالی مد را به نمایش می گذارند 
دارند  لباس  جدید  محصوالت  و  سبک ها  به  زیادی  عالقه  و 
اغلب  اجباری  کاالهای خریداری شده  انواع   .)2007 ، )بلک 
دارای اهمیت عاطفی هستند که ممکن است نیازهای هویت 
شخصی و اجتماعی را برآورده سازد )دیتمار ، 2007؛ ریچاردز 
، 1996(. ریچاردز )1996( نقش لباس را در ایجاد یک هویت 
زنانه برجسته کرده است. در مقایسه با انواع دیگر محصوالت، 
می گیرد،  قرار  اجباری  خریدهای  هدف  مورد  لباس  احتماالً 
)دیتمار  باشد  فرد  تصویر خود  از  نمادی  می تواند  لباس  زیرا 
و بتی ، 1998(. دیتمار و درای )2000( دریافتند که نگرانی  
از تصویر خود با خرید اجباری بیشتر از مردان با زنان ارتباط 
دارد. همچنین زنان نسبت به مردان لذت بیشتری از خرید 
بیشتری  خرید  زنان  این،  بر  عالوه   .)1998 )رابرتز،  می برند 
برای خانه انجام می دهند )ون اسالیک و همکاران ، 2010( که 
فرصت خرید فراوانی را در اختیار آنها قرار می دهد. پژوهش ها 
در این زمینه نشان می دهد که خرید اجباری به شدت با متغیر 

جمعیتی جنسیت زن در ارتباط هست. 
همچنین بنا به گفته ی دیتمار )2005( مادی گرایی، قوی ترین 
پیش بینی کننده خرید اجباری است. مادی گرایی همچنین به 
عزت نفس پایین، نارضایتی از زندگی شخصی و تمایل سیری 
ناپذیر به درآمد باالتر پیوند خورده است )ریچنز و داوسون، 

 .)1992
افراد  درگیری به پوشاک مد، تا حدود زیادی به ویژگی های 
)مانند جوان تر بودن یا مؤنث بودن( و آگاهی به مد مرتبط است 
و در نتیجه ی آنها، فرد تصمیم به خرید می گیرد. همچنین 
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رابطه مثبت بین سطح مدگرایی و خرید پوشاک نشان می دهد 
افراد مدگرا خرید پوشاک را به چیزهای دیگر ترجیح می دهد.

5-1 پیامدهای مدیریتی
افرادی که داری نفوذ بیشتری در جوامع هستند، از قبیل مدیران 
سازمان های فرهنگی و افراد مشهور همچون سلبریتی ها و ... 
می-توانند در کاهش میزان مادی گرایی و مدگرایی در جامعه 
را از طریق تبلیغات مناسب تلویزیونی و فضای مجازی مؤثر 
باشند. با توجه به اینکه در مطالعه حاضر، مادی گرایی دارای اثر 
غیر مستقیم و معنی دار و مثبتی از طریق مدگرایی بر خرید 
اجباری خصوصاً در زنان دارد، لذا عدم مدیریت صحیح این امر 

می تواند منجر به مشکالت زیادی در جامعه شود.

5-2 پیشنهاد برای پژوهش های آینده
اولین پیشنهاد این مطالعه این است که انگیزه ی شخصی و 
زمینه فرهنگی به عنوان تعدیل کننده ی رابطه ی مادی گرایی و 

خرید اجباری معرفی شوند. 
دومین پیشنهاد این است که سایر ویژگی های مصرف کننده و 
متغیرهای موقعیتی مانند )شخصیت، تمایل به مصرف، لذت 
بردن از خرید، وفادرای، زمان در دسترس و پول در دسترس( 
در طی تحقیقات آینده الزم است بر روی خرید اجباری بررسی 
شود. پیشنهاد سوم این است که مطالعات بعدی می توانند به 
بررسی خرید آنالین با تأکید بر خرید اجباری از نظر برندهای 
خاص گسترش پیدا کند. پیشنهاد چهارم این است که مطالعات 
محصوالت  دسته بندی  یا  تجاری  مارک  به  می توانند  بعدی 
مختلف مد )به عنوان مثال، مبلمان خانگی، لوازم آرایشی و 
...( گسترش پیدا کند. پیشنهاد بعدی اسن است که با توجه به 
اینکه مقایاس اصلی ادواردز )1993( برای اندازه گیری تمایل به 
خرید، اجبار به خرید کردن، احساس همراه خرید، هزینه های 
ناکارآمد و احساس گناه بعد از خرید طراحی شده است، لذا 
مطالعه ی حاضر میزان مصرف اجباری لباس در این دسته های 
را بررسی نکرده است. محققان آینده می توانند تجزیه و تحلیل 
این عوامل را در تحقیقات خرید اجباری پوشاک مورد بررسی 
آینده  تحقیقات  در  است که  این  پیشنهاد ششم  قرار دهند. 
می توان به آسیب پذیری ادراک شده یا واقعی خریدارن اجباری 
و حساسیت بعدی به برنامه های بازاریابی را اندازه گیری کنند.

6 نتیجه گیری
افراد  خرید اجباری یک پدیده بسیار مهم است که می تواند 
مختلف را تحت تأثیر قرار دهد. حرید اجباری در مقایسه با 
است.  پیچیده تر  بسیار  پدیده ا ی  می شود،  درک  عموماً  آنچه 
تمرکز این مطالعه بر روی خرید اجباری گامی مثبت در جهت 
درک این موضوع و شناخت عوامل مؤثر بر آن می باشد. اگرچه 
افراد دارای سطوح مختلفی از خرید اجباری هستند، اما درک 
زنانی که مادی گرا  افراد خصوصاً  نکته ضروری است که  این 
بوده و تمایل به مدگرایی دارند، رفتار خرید اجباری بیشتری 
از خود نشان می دهند. بنابراین درک پدیده ی خرید اجباری و 
عوامل مؤثر بر آن به ما کمک می کند تا کنترل بیشتری بر روی 
پیامدهای خرید اجباری مانند اختالفات خانوادگی یا زناشویی، 

اضطراب، سرخوردگی و بدهی های مالی داشته باشیم. 
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