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 3 كارشناسي ارشد، گروه مديريت اجرايي، واحد علوم تحقيقات قزوين، دانشگاه آزاد اسالمي، قزوين، ايران
  1396بهمن  ، پذيرش:1396آبان ، اصالحيه: 1396خرداد تاريخ دريافت: 

  چكيده

موثربر  عواملشده است  يمقاله سع نيبازاراست.. در ا طيدر مح تيبا اهم ميمهم رفتار مصرف كننده و از مفاه ياز جنبه ها يكي يو وسواس يناگهان يها ديخر
 كيهدف  ثيگردد. پژوهش حاضر از ح بررسي يرانيتند مصرف ا يمصرف كنندگان كاالها نيدر ب يبا نقش ارزش شادمند يو وسواس يناگهان  يدهايرفتار خر

شده است و  يجمع آور يكم يها وشر قياز طر ازياطالعات مورد ن نيباشد.همچن يم يفيداده ها از نوع پژوهش توص ينظر نحوه گردآور ،ازيپژوهش كاربرد
دردسترس در نظر  يريپژوهش با استفاده از نمونه گ ينفر به عنوان نمونه آمار 508است. بر اساس فرمول كوكران  يشيمايبه صورت پ زيروش انجام پژوهش ن

پرسشنامه  ييروا يكرونباخ وجهت بررس ياز آلفا پرسشنامه ييايپا يبررس يباشد. برا يم يپژوهش، پرسشنامه حضور نيداده ها در ا يند.ابزار گردآوره اگرفته شد
با  يدييتا يعامل ليو تحل يساختارپژوهش با استفاده از مدل معادالت  اتيداده ها و آزمون فرض ليتحل هيتجز جيمحتوا بهره گرفته شده است.. نتا يياز  روا

و  يوسواس يدهايخر ،يارزش شادمند يكنندگ ليبا نقش تعد يطيو مح يكند كه عوامل فرد يم نييموضوع را تب نيا PLSو SPSS ياستفاده نرم افزارها
  .دهند يقرار م ريرا تحت تاث يناگهان
 خريد وسواسي ،خريد ناگهاني ،ارزش شادمندي ،عوامل فردي و محيطي: ي اصليهاواژه

  مقدمه - 1

و تنوع  يبا گذشته ،گستردگ سهيامروز،در مقا يرقابت موجود در بازارها
 يراهبردها نياز شركت ها در تالش اند تا با تدو ياريدارد و بس يباالتر
از  يكي].1خود را فراهم سازند [ شرفتيرشد و پ طيمناسب ،شرا يرقابت

است . اگر   يو وسواس  يناگهان يدهايبه خر شتريمهم، توجه ب يراهبردها
كنند اقتصاد بازار با شكست  ديخر ازشانيمصرف كنندگان فقط در موقع ن

را در  يناگهان يها ديبودن خر ياتيجمله ارزش ح نيشود كه ا يمواجه م
 دينوع خر نيا شيافزا ليبه دل نيسازد .همچن يآشكار م يمصرف يبازارها

 نهيمز نيدر ا يدانشگاه يتعداد پژوهش ها ،يكنون يها در فروشگاه ها
روند  ني]. ا18است [ افتهي يريچشمگ شيافزا رياخ هاي در دهه زين

مهم رفتار  ياز جنبه ها يكيبه  يناگهان ديدهد امروزه خر ينشان م
رفتارمصرف كننده مجموعه اي از  .شده است ليمصرف كننده تبد

فرايندهاي رواني و فيزيكي است كه قبل از خريد آغاز مي شود وتا بعد 
 .]33[ازمصرف ادامه پيدا مي كند

درصد  62تا  27در فروشگاه را  يزيبدون برنامه ر اي يناگهان يها ديخر
خود را  يدهايدرصد خر 40تا 30 زين داراني]. خود خر20[دانسته است 

   يناگهان يها ديسهم گسترده خر ني] .ا16كرده اند[ فيتوص يناگهان
  

را  يناگهان يها ديكند عوامل موثر بر خر يكننده گان را وادار م دي،تول
خود  يفروش و سودآور شيافزا يآنها برا تيكنند و با تقو يياساشن

 يفعال داشته باشند و بقا يتالش كنند تا بتوانند در عرصه رقابت حضور
هر عمل  ياست كه در ورا ليدل نيضرورت به ا نيخود را حفظ كنند.ا

مهم در مورد هرنوع  نينهفته است .ا يريگ ميمهم تصم نديفرا كي د،يخر
 ديكند. خر يصدق م يو وسواس يناگهان يها ديخر ملهازج ديخر

مورد توجه  ،يتوسط  متخصصان بهداشت روان رياخ يدر سال ها يوسواس
 ريدرگ تيدرصد جمع8تا2قرار گرفته است.برآورد شده است كه  ژهيو

زن ها ، يوسواس دكنندگانيدرصد از خر 95تا 80هستند و يوسواس ديخر
 يمنف يجنبه ها يبررس ،يوسواس ديرمطالعه خ تياهم شهي].ر3هستند [

كه معموال با مشكالت  يوسواس دارانيباشد.خر يرفتار مصرف كننده م
توانند مشكالت  يروبرو هستند، م شانيدهايافراط درخر ليبه دل يمال

كنند و  جاديشان  اهايخانواد يخودشان و هم برا يهم برا ياقتصاد
 نهينقص استفاده به نيتوانند از ا يم زيگان  ن دكننديو تول ابانيبازار
  انجام  يپژوهش ها ،يو وسواس يناگهان يها ديخر تي.با وجود اهمندينما

 يو شناخت كامل ستيبرخوردار ن يكاف يهنوز از غنا نه،يزم نيشده در ا
  وجود ندارد . دهايگونه خر نيو توسعه ا لياز عوامل موثر بر تسه

f.mansouri@modares.ac.ir*  
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 نهيزم نيعوامل گوناگون درا انيپژوهش برآن است تا از م نيارو  نياز ا
نقش تعديل با  يو وسواس يناگهان يدهايعوامل موثر بر خر بررسيبه 

پژوهش حاضر در صدد  زيبپردازد و ن  يارزش شادمند كنندگي
  :.باشد يم زين ليبه سواالت ذ ييپاسخگو

  كدام ها هستند؟ يو وسواس يناگهان يدهايعوامل موثر بر خر- 
قرار  ريرا تحت تاث يو وسواس يناگهان يدهايرفتارخر يشادمند اارزشيآ - 
 دهد؟ يم

  ها  هيو توسعه فرض ينظر يم،مبانيمفاه -2

   يناگهان ديخر1 - 2
بدون  يها ديرا به عنوان خر يناگهان يها دي،خر يابيبازار اتيادب در

 يرفتار ب كي يناگهان يها ديكنند .خر يم فيو تعر انيب يزيبرنامه ر
است كه در آن سرعت  دهيچيپ  ييو از لحاظ لذت جو زيمقدمه ،ناگر

 يريها جلوگ نهيگز ريسا ياز هرگونه تفكر،مالحظات و بررس ديخر ميتصم
 ديعوامل موثر بر رفتار خر ينسب تيآشكار ساختن اهم با ]27،4كند [ يم

داد تا حجم  شنهاديپ ياثربخش يابيبازار يها يتوان استراتژ يم يناگهان
توان به  ياز دگر سو م اي ابدي شيفروشندگاه افزا كي يناگهان يدهايخر

خود را كنترل  يناگهان ديمصرف كنندگان كمك كرد تا رفتار خر
رفتار  نياز محقق ياريموضوع پژوهش بس يناگهان دي].خر19.[ندينما

 يدگيچيپ ليمسئله نه تنها به دل نيمصرف كننده قرار گرفته است .ا
گسترده آن در  تيموضوع دارد، بلكه به خاطر عموم نياست كه ا ييها
پژوهش ها در  نياز طبقات مختلف محصول است.اول يعيوس فيط انيم

 ديگردد كه در آن مفهوم خر يباز م 1950به سال  يناگهان ديحوزه خر
نشده مترادف در نظر گرفته شده است  يزيبرنامه ر ديبا خر يناگهان

 ديساختن خر زيدر جهت متما ييتالش ها يبعد ي].در پژوهش ها11[
در  اميلينشده صورت گرفت،به طور مثال  و يزيبرنامه ر دياز خر يناگهان
 .]30[عنصرواكنش نسبت به محرك ها را مطرح نمود  1951سال 

داخل  يپاسخ به محرك ها يژگيو1962چند سال بعد استرن در سال 
  ].28به آن اضافه نمود [ زيفروشگاه را ن

    يوسواس ديخر2-2
پاسخ به  نيكه اول يمزمن تكرارشونده ا يدهاي،خر يوسواس يدهايخر

عمال 1980].تا قبل از اواسط دهه 14باشد[ يم ياحساسات و حوادث منف
 يآن تا حد تيشد و موجود ينوشته نم يوسواس ديدرباره خر زيچ چيه

سال  ليآن) در اوا هيشب يزيچ ايموضوع ( نيشناخته شده بود درواقع ا
 يدر متون روانپزشك ديتحت عنوان جنون خر نيكراپلتوسط   1915

 نكهيمحو شد تا ا يبه طور كل باي].سپس تقر22قرار گرفت [ يمورد بررس
 1980در اواسط  يگريو معدود افراد د نيفابرواوگ مانند يمحققان

  .]14درباره آن كردند[ قيدوباره شروع به تحق

   يطيعوامل مح2-3
زيباترشدن  دكهيرس جهيبه اين نت يدرپژوهش 2003در سال  پوسترل

شودكه به دنبال  يم يمشتريان بيخريد، موجب ترغ يها طيمح
 ،يتجار يها طي]. امروزه مح26درهنگام خريدند[ يتجربةتفريح وسرگرم

نمايش  ،يقيهمچون موس يمختلف يها يجذاب دارندوسرگرم يحالت
 طيكنند. ازاينرو، مح يفراهم م يترمش يرابرا يديدار يها يوسرگرم

 يتجربة لذت بخش يشودكه مشتر يم يطراح يفروشگاه به گونه ا
لذتبخش، مشتريان   يها طيدريافتند كه مح نيهمچنرادرآن تجربه كند،

رادرمركز خريد بمانند وبدون داشتن  يشتريكنند تامدت ب يراتشويق م
 يبرا يرا محرك وشگاهفر طيرو،مح خريدكنند.ازاين يقبل يبرنامه ريز

] افزون براين، برنامة خريداران 18،12كنند[ يم يمعرف يخريد ناگهان
 يم رييپذيردو تغ يمريفروشگاه تأث يطيازشرايط مح يخريد،گاه يبرا

كاال،  يها يويژگ يازطريق به چشم آمدن بعض يطيمح يها يكند. ويژگ
سبب جلب  ،يطيمح طيشوند. شرا يم يناگهان يموجب افزايش خريدها

منحصر به فرد  يشود.جنبه ها يم ديبه خر خريداران و ترغيب آنانتوجه 
 كاالها دمانيداخل آن و چ ي،نورپرداز يقيفروشگاه ،همچون پخش موس

بگذارند  رينكردن تاث ايكردن  ديخر يبرا يمشتر ميممكن است بر تصم
ممكن است به  داريخر لهيخاص امكان لمس كاال به وس طيدر شرا ي.حت
 ي].باتوجه به پژوهش ها15، [5،15[نجامدايآن ب ديامكان خر شيافزا

 طيشامل مح يطيپژوهش عوامل مح نيصورت گرفته، در ا
در فروش   شروي،رفتاردوستانه كاركنان و پ گاهدرفروش يقيفروشگاه،موس

  .در نظر گرفته شدند.
  شود :  يرابطه مطرح م نيكه در ا ييها هيفرض
  دارد.  ريتاث يوسواس ديبر خر يطي: عوامل مح1 هيفرض
  دارد. ريتاث يناگهان ديبر خر يطي: عوامل مح2 هيفرض

    يعوامل فرد2-4
 يروان شناخت ياز اينكه پژوهشگران توجه خود را به فرايند ها پس
 يتيافراد در هنگام خريد معطوف كردند، اين بار بر جنبة شخص يودرون
 1982در سال و گاتوارد  نبرگيمتمركز شدند.و يخريد ناگهان يوعاطف

 دينوع خر نيكردند .آنها ا فيتوص يرفتار چندبعد يرا نوع يناگهان ديخر
 ينيب شيپ ي.برا]31[دانند يم يتيو شخص يفرد يها يژگيو جهيترا ن

توجه  يفرد يها يژگيو و طيمح ردوجانبهيتاث يبه چگونگ ديرفتار، با
 ،ييبا كاال، برونگرا ي(همچون مشغول شدن مشتر يفرد يها يژگيوشود.

بدون قصد  ديها و خر لي) بر تماديلذت بردن از خر ،يينبود كنترل، نوگرا
 دنديرس جهينت نيپژوهشگران به ا ني].همچن23[گذارند. يم ريتاث يقبل

 يژگيو يها ري(مانند داشتن وقت و پول ) و متغ يتيموقع يها ريكه متغ
 ي)،از محرك ها ياگهانن ديبه خر ليو تما دي(مانند لذت از خر يفرد

 نيو ا رنديپذ يم ريتاث يناگهان ديخر يبرا زهيجستجو وانگ يمثبت / منف
 يانجام م يناگهان ديكنند كه كجا و چه موقع خر يها مشخص م ريمتغ

  ].8شود. [
گذشته صورت گرفته ،عوامل  يپژوهش با توجه به پژوهش ها نيدر ا
  باشد. يم يتيمتشكل از زمان و عوامل شخص يفرد
  شوند: يرابطه مطرح م نيكه در ا ييها هيفرض



 271-276)96مديريت توسعه و تحول (ويژه نامه مجله       
 

273 

 

  دارد. ريتاث يوسواس ديبر خر ي: عوامل فرد3 هيفرض
  دارد. ريتاث يناگهان ديبر خر ي: عوامل فرد4 هيفرض

    يارزش شادمند2-5
از رفتار مصرف  يرا به عنوان بخش يگذشته ارزش شادمند مطالعات

از  ياحساس يو جنبه ها يپرداز الي،خ ييكننده كه با احساسات ،توانا
كرده اند  فيكردن ارتباط دارد تعر ديخر اياز محصوالت  يتجربه فرد

باالتر،  يشادمند يارزش ها يمصرف كنندگان دارا نكهيا ي]. بررس17[
و  يستيز يازهاين  هيبه مصرف با تفكر دارند تا مصرف بر پا ليتما شتريب

 يو جستجو ني، مخارج نماد يآن ها با دنبال كردن لذت آن يرفتار مصرف
  ].32شود[ يتوسط آن مشخص م يو سرگرم حيلذت، تفر

  شوند: يرابطه مطرح م نيكه در ا ييها هيفرض
را تحت  يوسواس ديبر خر يرابطه عوامل فرد ي: ارزش شادمند5 هيفرض
  دهد. يقرار م ريتاث

را تحت  يناگهان ديبر خر يرابطه عوامل فرد ي: ارزش شادمند6 هيفرض
  دهد. يقرار م ريتاث

را  يوسواس ديبر خر يطيرابطه عوامل مح ي:  ارزش شادمند7 هيفرض
  دهد. يقرار م ريتحت تاث

را تحت  يناگهان ديبر خر يطيرابطه عوامل مح ي: ارزش شادمند8 هيفرض
  دهد. يقرار م ريتاث
  پژوهش  يمدل مفهوم2-6
 ي) به عنوان مبنا2015و ورنا ( انيپژوهش، مدل ارائه شده بادگان نيا در
عوامل  ري، تاثمدل  نيپژوهش استفاده شده است. ا يمدل مفهوم نيتدو
در   يارزش شادمند يكنندگ لينقش تعد يبا بررس يطيومح يفرد
 ].6دهد[ يرا نشان م يو وسواس يناگهان يدهايخر

  

  

                                                                                                            

                                                                                                                                     
  پژوهش  ي: مدل مفهوم )1ل(شك

  پژوهش يروش شناس - 3

  دادهها ي،نحوه گردآور يريحجم نمونه،روش نمونه گ1-3
 جياز نتا راياست ز يپژوهش كاربرد كيهدف،  ثيحاضراز ح پژوهش

سازمان و بهرمند شدن  يحل مشكل ها يتوان برا يآن م يها افتهي

و  تيپژوهش از نظر ماه نياستفاده نمود.ا ابانيفروش و بازار رانيمد
كند با استفاده  يتالش م رايرود ؛ز يبه شمار م يشيمايپ - يفيروش،توص

را به دست  ياز وضع موجود نمونه آمار ازيمورد ن اطالعاتاز پرسشنامه ، 
بشمار  يو ازنگاه نوع داده ها ،كم يمقطع ،ياز جنبه زمان نيآورد. همچن

تند مصرف كه از  يكاالها انيپژوهش را مشتر يجامعه آمار ديآ يم
وگاها داراي  كنند يم ديمجاز در سطح شهر تهران خر يفروشگاه ها

 (دهند يم ليتشك اطالعات كافي نسبت به اينگونه خريد بوده اند
كاالهاي تند مصرف كاالهايي هستند كه با سرعت بيشتري فروخته مي 

شوينده  د و قيمت آنها نسبتا پايين است مانند نوشيدني ها ،موادنشو
و  يتصادف كلبه ش يرينمونه گ،برخي اسباب بازي ها و.. مي باشند ).

 508درصد  95 نانيدردسترس با استفاده از فرمول كوكران در سطح اطم
 شترينمونه ب يبودن و پراكندگ يتصادف تيخاص نكهيا ينفر انجام شد. برا
  . پذيرفتانجام مختلف  يدر زمان ها قيتحق يداده ها يگردد ،جمع آور
 يدانيو م يداده ها در پژوهش حاضر،از نوع كتابخانه ا يروش گردآور

است كه از ابزار پرسشنامه استفاده شده است.پرسشنامه مورد استفاده در 
استفاده شده  كرتيل يپنج سطح فيسوال دارد و در آن از ط 33مجموع 
ر قالب ، سواالت و منابع مربوط به پرشنامه پژوهش حاضر د رهاياست.متغ

  باشد. يقابل مشاهده م 1 ولجد
  سواالت و منابع پرسشنامه پژوهش حاضر: )1(جدول

تعداد  منبع
 سواالت

 نام متغير

Kacen&lee2014, 
Badgaiyan&verma2014[23],[7]. 

 خريد ناگهاني 4

Kacen&lee2014,Badgaiyan&Averma2014, 
[23][7]. 

 خريد وسولسي  4

Badgaiyan &verma2015[6]. 3  رفتاردوستانه
 كاركنان

Badgaiyan&verma2015[6]. 3  پيشرو
 درفروش

Badgaiyan&Verma2015,kumar&kim,2015[
6][25] 

 موسيقي 3

Babin et al 1994, Barry et 
al,1995,Kuikka&Laukka[9],[10],[24] 

ارزش  5
 شادمندي 

 شخصيت 5 محقق ساخته

Badgaiyan &verma 2015[6].  3  زمان 

Kumar & kim,2015[25]. 3  محيط
 فروشگاه 

جامعه  ينفر از اعضا 30 يآزمون رو شيپرسشنامه ، پ ييايپا يبررس يبرا
 ييايپا  جيكرونباخ نتا يآلفا بياجرا شد . كه با استفاده از ضر يآمار
  اعتبار  يبرا نيكند. همچن يم دييرا تا 2طبق جدول  پرسشنامه يباال
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  سواالت پرسشنامه كيو تفك يياي:پا)2(جدول

محتوا  كه توسط افراد خبره و متخصص  مورد  ييپرسشنامه  از روا
  واقع شد. دييپرسشنامه مورد تا ييروا وسنجش قرار گرفت 

  برازش مدل  2-3   
 يعامل ليمدل ارائه شده در پژوهش به كمك تحل يبرازندگ نييتع يبرا  
در نظر گرفته شده است.به  يمختلف" يبرازندگ يشاخص ها" يدييتا

 ليدل ييمدل به تنها يبه دست آمده برا ياز شاخص ها كيهر يطور كل
 ديشاخص ها را با نيا بلكه ستند،يآن  ن يعدم برازندگ ايمدل  يبرازندگ

 نيمهمتر انگريب3جدول  يكرد .شاخص ها ريو با هم تفس گريكديدر كنار 
و  نييدهد كه الگو در جهت تب يباشند و نشان م يشاخص ها م نيا

از  يشاخص ها حاك نيا يبرخوردار است، تمام يمناسب تيبرازش از وضع
        باشد. يمشاهده شده م يداده ها ايتناسب مدل 

  

  ): شاخص هاي برازش مدل3جدول (

  داده ها  ليتحل -  4

استفاده شد .در  يداده ها از مدل معادالت ساختار ليو تحل هيتجز ييبرا
پژوهش ،در سطح  نيگفت از آنجا كه در ا ديها  با هيرد فرض اي دييمورد تا

مورد  يها هي،فرض ميها هست هيدرصد به دنبال آزمون فرض 95نانياطم
،  بيترت نيد .بدباش 1,96از  شيآنها  ب يخواهند بود كه آماره ت  دييتا

پايايي
  كل

آلفاي
 كرونباخ

تعداد سوال
 ها

  
 متغيرها

 
 رديف

  
  
  
  
  
 

79/0 

  

  
76/0 

  
4 

  
 خريد ناگهاني

  
1 

  
764/0 

  
4  

  
 

  
 خريد وسواسي

  
2 

 3 عوامل فردي 8  736/0

  
799/0 

  
12  
  
 

  
  عوامل محيطي

 

  
4 

  
75/0 

  
5  

  
  ارزش شادمندي

 

5  
  
 

 شاخصنام شاخص مقدار مجاز حد

 تيارزش

96/1 169/3 

 خريد - فردي عوامل
 ناگهاني

96/1 302/2 

 خريد-  فردي عوامل
 وسواسي

96/1 337/6 

 خريد-  محيطي عوامل
 ناگهاني

96/1 738/7 

 خريد محيطي عوامل
 وسواسي

  گردشيتخمين
 ناگهانيخريد 18/0 ازصفر باالتر

 وسواسيخريد 259/0 ازصفر باالتر

  شده استخراج واريانسميانگين
 ناگهانيخريد 757/0 5. از باالتر

 وسواسيخريد 594/0 5. از باالتر

 فرديعوامل 531/0 5. از باالتر

 محيطيعوامل 514/0 5. از باالتر

  تعيينضريب
 ناگهانيخريد 469/0 5. از باالتر

 وسواسيخريد 475/0 5. از باالتر

  آلفاضريب
 ناگهانيخريد 76/0 7. از باالتر

 وسواسيخريد 764/0 7. از باالتر

 فرديعوامل 736/0 7. از باالتر

 محيطيعوامل 799/0 7. از باالتر
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پژوهش را در  يها  هيفرض جيتوان نتا يبه دست آمده م جيبراساس نتا
  مالحضه كرد. 4جدول

  ها هيفرض يحاصله از بررس جينتا ):4(جدول

دارند؛  ينه،سازگاريزم نيدرا نيشيپ يپژوهش ها جيها با نتا افتهي نيا
ظاهر  رينظ ييگرفت كه فاكتورها جهيتوان نت يم 1 هيازآزمون فرض

بر  يزانيرفتاردوستانه كاركنان به چه م يدر فروش  و حت شرويفروشگاه ،پ
 يبر رو 2003پوسترل درسال  يباشد.آقا يگذار م ريتاث يوسواس ديخر
و  انيبادگا قاتي، تحق2 هي]. آزمون فرض26[گذارنديصحه م هيفرض نيا

در  شهير يناگهان ديبه خر شيدهد كه گرا ينشان م 2015ورنا،در سال 
 هيفرض نيا 1994در سال  زي] . دونوان و همكاران ن6دارد[ يطيعوامل مح

 يمطالعه  يپژوهش ها جي, هم راستا با نتا3 هي].فرض12كردند[ دييرا تا
و ورما  انيادگاب  ي]. پژوهش ها16باشد[ يم 2000در سال  هاسمن يآقا

 شهير يناگهان ديبه خر شي،گرا4 هيدهد كه فرض يشان م2014در سال 
و  1982و گاتوالد در سال نبرگيو ي].پژوهش ها7دارد[ يدر عوامل فرد

را  يناگهان ديبر خر يفرد يها يژگيو ريتاث زين 2002در سال يكاسن و ل
 يفرد يها يژگيو2000]. مطالعات هاسمن در سال 23،31كردند[ دييتا

در  رزيموون و اسپ اني]. با مطالعه آقا16نكردند[ دييتا يناگهان ديبر خر
كه صورت  يقيتحق يط 2011ارن و همكاران  در سال  يوآقا1999سال 

و  ندقرار داد يابيرا مورد ارز يوسواس ديبر خر يارزش شادمند ريدادند تاث
  ريتاث يوسواس ديبر خر يكه ارزش شادمند دنديرس جهينت نيبه ا
  ].8،13[دارد يهم خوان 5  هيگذارد و با  فرض يم

  نتيجه گيري- 5

عوامل موثر بر  بررسيپرداخت كه در آن به  يمدل يپژوهش به بررس نيا
به عنوان  يبه همراه نقش ارزش شادمند يو وسواس يناگهان يها ديخر

تند مصرف استفاده  يكه از كاالها يانيمشتر انيكننده در م ليعامل تعد

و  يدهد عوامل فرد يپژوهش نشان م نيا جيكنند پرداخت .نتا يم
 ليكننده به تسه ليبه عنوان نقش تعد يشادمند زشو ار يطيمح
  كنند . يكمك م يو وسواس يناگهان يدهايخر
و بحث در  يپژوهش به بررس جيها و نتا افتهيقسمت با توجه به  نيدر ا

 ليبا نقش تعد يو وسواس يناگهان يدهايرابطه با عوامل موثر بر خر
 جيبا توجه به نتا نيشود.همچن يپرداخته م يارزش شادمند يكنندگ
فروشگاه ها و مراكز  شتريفروش هرچه ب تيجهت تقو يي،راهكارها قيتحق
  گردد. يارائه م ابانيفروش و بازار رانيمدبه  يتجار
 و يناگهان يدهايبر خر يطيو مح يعوامل فرد دادندپژوهش نشان  جينتا

و  انيبادگا قاتيپژوهش حاضر با تحق جيدارند .نتا يمثبت ريتاث يوسواس
 يدر عوامل فرد شهير يناگهان ديبه خر شيكه گرا 2015ورما درسال 
و  1982و گاتوالد درسال  نبرگيو قاتي].تحق6دارد[ يدارد هم خوان

را  يناگهان ديبر خر يفرد يها يژگيو ريتاث زين 2002سال در يكاسن و ل
 يطيعوامل مح ريتاث 2003در سال  زيپوسترل ن ي]. آقا31كردند[ دييتا

  ].26نمودند[ دييرا تا  يوسواس ديبرخر
 يبا جذاب ساز يابيبازار رانيشود مد يم هيتوص ،قيتحق جيتوجه به نتا با

كنند  جاديا انيمثبت مشتر ساتبر احسا يميمستق ريفروشگاه تاث طيمح
 يها يژگيفروشگاه را متناسب با و طيتوانند مح يم ابانيبازار ني.بنابرا
 انيمشتر ديچنان جذاب و آراسته كنند كه به خر انيمشتر يروان_ يروح
 يناگهان ديو خر يوسواس ديكه در خر ييمثبت بگذارد. از آنجا ريتاث

رود كه پس  يآن م ميشود ,ب يدر كوتاه مدت برآورده م دارانيخر تيرضا
 يمانياز حس پش يريشگيبه دنبال داشته باشد لذا پ يتينارضا ياز مدت

از  يا رهيزنج يآنان ضرورت دارد ,فروشگاه ها يآنان و متعاقبا نگهدار
را داشته باشند  داراني,مراتب تشكر از خر ليميا اي امكيپ ستميس قيطر

 اميزن و... پ،و روز مرد ليتعط اميا لياز قب ييبه مناسبت ها نيو همچن
مصرف كننده  يالمقدور بتواند مخاطره ذهن يموده تا حتارسال ن كيتبر

سال  زدريشاهجهان و همكاران ن قاتيدهند كه با تحق ليرا تقل
و  جياست كه نتا ينكته ضرور نيا انيب اني].در پا29دارد[ يوانهمخ2012

پژوهش مالحظه شوند.عالوه  يها تيهمواره با محدود ديبا شنهادهايپ
 ديممكن است  بر خر زين يگريشده عوامل د انيپژوهش ب نيبرآنچه در ا

پژوهش به آن پرداخته  نيد كه در اناثرگذار باش يو وسواس يناگهان يها
 يبه پژوهش ها ازين ياستفاده كاربرد يبرا زين يموارد رنشده است د

  وجود دارد. ديگري يليو تكم يدييتا

  منابع وماخذ  
بر فروش ي كننده فرد  كيعوامل تحر راتيتاث ،)1390(م،،مبرهن ،س ،يدهدشت ]1[

   يبازرگان تيريمد هينشر ،ينترنتيا
 يدهايبرخر يطيو مح يعوامل فرد راتيتاث ،)1389(س ،يي، هنزام ،عبدالوند ]2[

    يفرهنگ يمجله علم ،يو وسواس يناگهان
[3] Black, D.W., (2001), compulsive Buying Disorder: Definition 

,Assessment, Epidemiology  and clinical management CN.S 
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[4] JoBayley, A, Geoff, C., Carrow, C., (1998), Impulse Purchasing 

 فرضيات تحقيق تيآماره  نتايج فرضيه ها

 عوامل فردي بر خريد ناگهاني تاثير دارد. 471/2 تاييد
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 خريد ناگهاني را تحت تاثير قرار مي دهد.
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  يارزش شادمند تعديل كنندگي با نقش يو وسواس يناگهان يدهايعوامل موثر بر خر بررسيمسعود سمياري و همكاران/ 
 

276 
 

:A Qualitative Exploration of the Phenomenon, qualitative 
marketing research 91,. 

[5] Bloch,C, Peter, H., Richins, B, (1983), Theoretical  Model for the 
Study of Product Importance Perceptions,marketing 47, 

[6] Badgaiyan, A.J., (2015), Does Urge to Buy Impulsively Differ 
from Impulsive Buying Behavior Assessing the Impact of 
Situational Factored, retailing and consumer services 22, 

[7] Badgaiyan, A.J., (2014), A Intrinsic Factors Affecting Impulsive 
Buying Behavior Evidence from India, retailing & consumer 
services 21. 

[8] Beatty, S.E., Ferrell, M.E., (1998), Modeling Its Precursors, 
Impulse Buying ,Retailing10  

[9] Babin, J., Darden, W., Griffin, M., (1994), Measuring Hedonic and 
Utilitarian Shoping Value, consumer research, vol20. 

[10] Barry, J., William, R., Darden, C., (1995), Consumer Self-
Regulation in a Retail Environment, fretailing, Vol71. 

[11] Clover,V.T., (1950), Relative Importance of Impulse Buying in 
Retail Stores Marketing 10,. 

[12] Donovan, R., John, R., (1982), Store Atmosphere: An 
Environmental Psychology 13,. 

[13] Eren, S.D., Eroglue, F., Hacioglue, (2012), Compulsive Buying 
Tendencies through Materialistic and Hedonic Values among 
College Studies in Turkey, social & behavior science 58,. 

[14] Faber, R., O’Guinn, T., (1987), Compulsive Consumption, Journal 
of Consumer Research ,.14,. 

[15] Houston, M.J., Rothschild, M.L., (1978), Conceptual and 
Methodological Perspectives on Involvement in 8 Educators 
Proceedings in S.C., jain (Ed), American marketing Association 
Chicago7. 

[16] Hausman, A., (2000), A Multi-Method Investigation of Consumer 
Motivations in Impulse Buying Behavior Consumer Marketing, 
17 

[17] Hirschman, E.C., Holbrook, M.B., (1982), Hedonic Consumption 
Emerging Concepts, methods and proposition’s European 
marketing 45 

[18] Jones, M.A., Reynolds, K.E., Wean, S., Beatty, S.E., (2003), The 
Product Specific Nature of Impulse Buying Tendency Bussiness 
Research 15 

[19] Lee, A., Jaeha, M., (2008), Relative and Interaction Effects of 
Situational and Personal Factor on Impulse Buying University of 
Minnesota 112,  

[20] Mattila, A. S., Wirtz, J., (2001), Congruency of Scent and Music as 
a Driver of In-Store Evaluations and Behavior Retailing,11,  

[21] Moven, S., (1999), Understanding Compulsive Buying among 
College Students: A Hierarchical Approach, consumer psychology 
8(4), 10. 

[22] Kraeplin, E., (1915), Verlay Von Johann Ambrosias Barth 
University of Minesota. 

[23] Kacen, J.J., Lee, J.A., (2002), The Influence of Consumer 
Impulsive Buying Behavior, Journal of consumer psychology,12,. 

[24] Kuikka, A., Laukkanen, T., (2012), Brand Loyalty and the Role of 
Hedonic Value, product & Brand management 21, 

[25] Kumar, A., Kim, Y.K., (2014), The Store as a Brand Strategy: 
TheEffect of Store Environment on Customer Responses 
Retailing and Consumer Services Vol 21. 

[26] Postrel, V., (2003), The Substance of Style, NY: HarperCollins 
Publishers service marketing .22. 

[27] Rook, D.N., (1987),The Buying Impulse, consumer research,14..  

[28] Stern, H., (1962), The Significance of Impulse Buying Today 
Marketing, 26. 

[29] Shahjahan, A., Andleeb, Q., Zeb, F., Saifullah, K., (2012), The 
Effect of Personality on Impulsive and Compulsive Buying 
Behaviors, African Business Management. 6. 

[30] William, A., (1951), Studing Consumer Behavior in Retail Stores, 
journal of marketing 16,. 

[31] Weinberg, P., Gottwald, W., (1982), Impulsive Consumer Buying 
as a Result of Emotions, Journal of Business Research13. 

[32] Wang, C., Chen, Z., Chan, K., Zheng, Z., (2000), The Influence of 
Hedonic Values on Consumer Behavior’s Global Marketing, 14. 

[33] Wan, J.P., Freathy, P., (2011), Consumer  Decision Making and 
Store Patronage Behavior in Traditional Chinese Medicine 
(TCM) Halls in Singapore.                                                         

 


