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  چکیده
ست. ا شده تبدیل کنندهمصرف رفتار تحقيق حوزه در تحقيقات از مهم ناحيه یک به اجباري خرید امروزه
شود. مي ناشي دارد، کنندهرفتار مصرف در که منفي يجنبه ماهيت از اجباري، خرید رفتار مطالعه اهميت

لين دراین مقاله براي اوي این گونه خریدها مورد نياز است. و توسعهلذا شناسایي عوامل مؤثر بر تسهيل 
د. در گرایي و خرید اجباري در صنعت پوشاک ارزیابي شکنندگي جنسيت در رابطه بين ماديبار تأثير تعدیل

راکز پژوهش شامل مشتریان م این جامعه آماريها سنجيده شد. نامهشي پرسیاین تحقيق ابتدا روایي و پایا
با توجه به نامحدود بودن جامعه سپس،  باشند.ایران مي خرید پوشاک واقع در استان همدان واقع در کشور

نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند که پس از  984آماري، و با توجه به جدول کرجسي و مورگان، تعداد 
گيري پژوهش مونهروش ن پرسشنامه قابل تحليل بودند. 969آوري شده، هاي جمعنامهبررسي پرسش

واني هاي فرااي است. در گام بعدي، در بخش آمار توصيفي، شاخصاي چند مرحلهگيري خوشهحاضر، نمونه
هاي ميانگين، انحراف استاندارد، واریانس، کشيدگي شناختي گزارش شد. آنگاه، شاخصبر اطالعات جمعيت

دست آمد. در گام نهایي، در بخش آمار استنباطي به  SPSSافزار ها با استفاده از نرمو چولگي براي مؤلفه
گيري شد. نتایج این کنندگي اندازهاثر تعدیل PROCESSنيز تحليل فرایند شرطي با استفاده از ماکرو 

گري لگرایي با تعدیگرایي تأثير مثبت و معناداري بر خرید اجباري دارد و ماديماديتحقيق نشان داد که 
  اثر دارد.جنسيت بر خرید اجباري 

 

   ، پوشاکگرایي، جنسيتخرید اجباري، مادي :یکلیدی هاواژه

   JEL: M31 ،M11 طبقه بندی
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  مقدمه -1
 ضرورتاست.  شده تبدیل کنندهمصرف رفتار تحقيق حوزه ي درمهم موضوع به اجباري خرید امروزه

رفتار . شودمي ناشي دارد، کنندهرفتار مصرف در که منفي يجنبه ماهيت از اجباري، خرید رفتار مطالعه
ي اباشد. رفتار اجباري به عنوان انگيزهمي پيشرفتدر حال  با اهميتاجباري مصرف کننده، یک پدیده 

ا عواقب منفي مرتبط ب عواطفشونده و غير قابل کنترل بر روي خرید گزارش شده است که اصوالً با  تکرار
علل خرید اجباري و  مختلف هايپژوهش(. 9094، 9)رابرتس و همکاران آیدمالي، اجتماعي به وجود مي

ه ها خریداراني کپژوهشاند. در این جمعيت شناختي را بررسي کرده-ارتباط آن با عوامل رواني و اجتماعي
اند که: خرید اجباري در جوامعي مشاهده شده است توصيف شده به این صورترفتار خرید اجباري دارند 

کنترلي مشکل دارند، عمدتاً زنان هستند؛ و از پریشاني اجتماعي و  که مصرف برایشان مهم است، در خود
، 9)ژانگ و همکارانبرند یت پول رنج ميافسردگي، عزت نفس پایين، گرایشات مالي و مشکالت مدیر

هاي هنجاري براي مدت طوالني گرچه مطالعه عواقب رفتارهاي افراطي و نامطلوب و ناسازگاري(. 9096
ه ک عوامليدر سراسر جهان مورد عالقه پژوهشگران بوده است، اما هنوز دانش اندکي در مورد پيدایش و 

 (.  9092، 9ریچين و کاپلين؛ 9911نجفلو و موسوي، )رد وجود دا دادهرفتار خرید اجباري را شکل 

محصوالت تجربي حسي )به عنوان مثال پوشاک، لوازم جانبي، جواهرات( در تعامل نمادین با تجارب 
)ویدانگيش و  دارند بسزایيهاي بازار نقش مربوط به لذت یا عاطفي مصرف کنندگان در محيط

 رسد که بازاریابانتجربي مصرف، ضروري به نظر مي هايحيطهت . با توجه به اهمي(9098، 4موستيکاساري
کي اند هايپژوهش. با این وجود، نمایندرا براي محصوالت مدگرا از منظر تجربي درک  اجباريرفتار خرید 

هاي تجربي مصرف باشد. با درباره رفتار خرید اجباري وجود دارد که شامل مداخله محصولي خاص و جنبه
ونه گ رفتار این نامطلوبهاي مختلف خرید اجباري و بررسي اثرات ب ذکر شده در مورد جنبهتوجه به مطال

مصرف کنندگان که با مشکالت مالي ناشي از افراط در خرید کاالهایي که به آن نياز ندارند به منظور 
و براي خود و خانواده پيامدهاي  رو به رو هستندهایي مانند تشخص، قدرت، منزلت اجتماعي کسب ویژگي

کنند، داراي اهميت است. همراه با تغييرات در توليد صنعتي و گسترس کاالهاي مادي، اقتصادي ایجاد مي
 نندهتضمين کبه رسميت شناخته شده است. مدگرایي  یک مبحث مهمپوشاک مد در حال حاضر به عنوان 

 سازدکه افراد را به ایجاد هویت براي خود قادر مي یندي استآر جمعي مورد قبول جامعه است و فررفتا
 (.9091 ،6؛ کور و همکاران9091، 2ویرا؛ 9918گندم، موسوي و روح)

گرایي با درگيري ذهني با پوشاک که مادي ندنشان داددر پژوهش خود ، (9912اسفندیاني و همکاران )
ي فرهنگي و گرایش جوانان به رابطه سرمایهبا عنوان دیگر در پژوهشي . مد، رابطه مثبت و معناداري دارد

که بين زنان و مردان از لحاظ گرایش به مد تفاوت وجود  گردیدمد )تفاوت بين دختران و پسران( بيان 
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ين درآمد ي بتحقيق نشان داد که رابطهآن هاي دارد؛ یعني زنان بيشتر از مردان به مد گرایش دارند. یافته
جوانان با ميزان گرایش آنان به مد معنادار نيست. همچنين بين تحصيالت و ميزان گرایش جوانان به مد 

گرایي پژوهشي با هدف تأثير عالقه به مد، مادي (9091) 9باتيا(. 9912)قادري، رابطه معناداري یافت نشد 
 هاي پژوهش وي نشان داد که عالقه بهاد. یافتهو اعتياد به اینترنت بر رفتار خرید اجباري پوشاک انجام د

عدیل کننده ت اثر. همچنين، مؤثر هستندگرایي و اعتياد به اینترنت بر رفتار خرید اجباري پوشاک مُد، مادي
( 9096) 9اقبال و اسالم .گرایي بر رفتار خرید اجباري مشاهده شدجنسيت در تأثير عالقه به مد و مادي

گرایي، افسردگي و خرید اجباري در بين دانشجویان دانشگاه رابطه بين مادي پژوهشي با هدف بررسي
رابطه مثبت معنادار وجود دارد.  گرایيمادين افسردگي و هاي آن تحقيق نشان داد بيیافته. دادندانجام 

و  ناما تفاوت معناداري بين زنا داشت؛گرایي وجود همچنين تفاوت معناداري بين زنان و مردان در مادي
گرایي در پژوهش خود نشان دادند که مادي (9092) 9ساتياپریا و ماتيو. مردان در خرید اجباري مشاهده نشد

نشان دادند که رفتار ( 9092) 4رادسپ و پارتس. گذاردو مقایسه اجتماعي بر خرید اجباري جوانان تأثير مي
در پژوهش خود ( 9001) 2تمن و جانسونتراوتمان اُ. باشدگرایي ميخرید اجباري تحت تأثير عوامل مادي

 6دیتمار .که بين عالقه به مد و خرید اجباري در دختران جوان رابطه وجود دارد به این نتيجه رسيدند
 بر رفتار خرید اجباري تأثير دارد.گرایي هاي ماديشناختي اجتماعي و ارزشدریافت که انگيزه روان( 9001)

با هدف بررسي رابطه علي بين مد، احساسات مثبت، گرایش به مصرف  پژوهشي( 9006) 1پارک و همکاران
هاي آنها نشان داد مداخله مد و احساسات مثبت اثر مثبتي وابسته به لذت و خرید اجباري انجام دادند. یافته

بر رفتار خرید ناگهاني مد گراي مصرف کنندگان دارد. گرایش به مصرف وابسته به لذت به عنوان یک 
( 9002) 8اکاس و جوليان نتایج پژوهش .ر مهم در تعيين خرید ناگهاني مدگرا شناسایي شده استگواسطه

تصویر از خود، ارتباط مثبت و معناداري با مدگرایي دارند، اما بين سن  و گرایيمادي ،نشان داد که جنسيت
 .آیدر ميتگرایي افراد پایينو مدگرایي، یک رابطه منفي و معنادار وجود دارد؛ یعني با افزایش سن، ميزان مد

جنسيت در  کنندگيبررسي نقش تعدیل براي پژوهشيبا مرور تحقيقات پيشين مشخص شد که تاکنون 
 انجام نگرفته است. دراین مقاله براي اولينگرایي و خرید اجباري در صنعت پوشاک ایران رابطه بين مادي

  شود. بار این مطالعه در صنعت مد انجام مي

 روش تحقیق -2
هاي غيرآزمایشي است. در این پژوهش از روش تحليل فرآیند شرطي پژوهش حاضر در گروه طرح

بر  Xم اثرات مستقيکنندگي( هاي تعدیلشود و هدف آن تخمين و تفسير ذات شرطي )مؤلفهاستفاده مي
Y  ود.شياست. جهت بررسي اعتبار از تحليل عاملي تأیيدي استفاده مدر یک سيستم تصادفي 
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 گیریجامعه آماری، نمونه و روش نمونه -2-1
 واقع در کشور ایران جامعه آماري پژوهش حاضر شامل مشتریان مراکز خرید پوشاک واقع در استان همدان

اي انتخاب گيري تصادفي خوشهشهر با استفاده از روش نمونه 4شهر استان همدان،  1باشند. از ميان مي
 2ها، به تناسب جمعيت شهر، مراکز خرید پوشاک انتخاب شدند. از شهر همدان شدند. پس از انتخاب شهر

مرکز خرید پوشاک و از شهر  9مرکز خرید پوشاک، از شهر نهاوند،  9مرکز خرید پوشاک، از شهر مالیر 
ها در مراکز خرید توزیع گردید. با توجه به اسدآباد یک مرکز خرید پوشاک انتخاب شدند و پرسشنامه

نفر به عنوان نمونه انتخاب  984دود بودن جامعه آماري، و با توجه به جدول کرجسي و مورگان، تعداد نامح
ري گيروش نمونه پرسشنامه قابل تحليل بودند. 969آوري شده، هاي جمعشدند که پس از بررسي پرسشنامه

ا هاي، جامعه به گروهگيري خوشهاي است. در روش نمونهاي چند مرحلهگيري خوشهپژوهش حاضر، نمونه
ز تعدادي خوشه، انتخاب هاي نمونه به صورت تصادفي اشود و آزمودنيهاي مناسب تقسيم ميیا خوشه

  شوند. مي

 گیریابزارهای اندازه -2-2

  1مقیاس خرید اجباری -2-2-1

به منظور سنجش گرایش به خرید اجباري و  9توسط اليزابت ادواردز 9119این پرسشنامه در سال 
این  .ميزان شدت آن ساخته شد تا مشاوران و درمانگران در تشخيص و درمان بتوانند از آن استفاده کنند

سؤال کاهش یافت. پایایي  99حليل عاملي تأیيدي به تسؤال بود که بعد از انجام  91پرسشنامه ابتدا داري 
، 86/0، 18/0، 11/0در پژوهش ادوارز به ترتيب ) 9به وسيله آلفاي کرونباخ هااین پرسشنامه و خرده مقياس

( گزارش شده است که نشانگر همساني دروني مقياس است. در ایران نيز دامانژاد 19/0و  16/0، 10/0
( ضریب پایایي 9914( به بررسي روایي و پایایي این پرسشنامه پرداخته است. در پژوهش دامانژاد )9914)

   .به دست آمده است 89/0وش آلفاي کرونباخ به ر

 گرایی مقیاس مادی -2-2-2
 4گرایي ریچنزاي ماديماده 92گرایي شرکت کنندگان در پژوهش از فرم کوتاه براي ارزیابي مادي

ماده  2باشد که هر کدام داراي داري سه زیرمقياس مي 6MVSSF(. 9004، 2)ریچينز شوداستفاده مي
باشد اي ميدرجه 2ها شامل موفقيت، محوریت و شادي است. هر ماده داري مقياس مقياسباشند. زیر مي

شوند. گذاري ميماده از این مقياس به صورت معکوس نمره 6(. 2تا به شدت موافقم= 9)به شدت مخالفم=
MVSSF اي خوب و پایایي باالیي ميداراي اعتبار سازه( 86/0باشد=α  )و فام (. 9004، 1)ریچينز

   .به دست آوردند 82/0در پژوهش خود مقدار آلفاي کرونباخ را ( 9099)  8همکاران
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 پایایی ابزار  -2-2-3
کنيم. جهت بررسي پایایي ابزار از روش آلفاي براي بررسي اعتبار سازه ابتدا پایایي آن را بررسي مي

ي آزمون آلفاي کرونباخ است. نتيجه آمده 9ي در جدول کرونباخ، استفاده شد. ضریب پایایي ابزار خرید اجبار
 باشد. و کامالً مطلوب مي 1/0اجراي آزمایشي نشان داد که پایایي ابزار )خرید اجباري( 

 

 ضریب پایایی ابزار خرید اجباری. 1 جدول                                        

 آلفای کرونباخ شماره سؤال 

 14/0 2تا  9 تمایل به خرید کردن

 82/0 1تا  6 اجبار به خرید کردن

 84/0 1تا  8 احساس همراه خرید

 19/0 99تا  90 هاي ناکارآمدهزینه

 81/0 99تا  99 احساس گناه بعد از خرید

 1/0 99تا  9 کل پرسشنامه

 

 روایی ابزار فرآیند  -2-2-4

ود. شادامه گزارش ميجهت بررسي روایي سازه از تحليل عاملي تأیيدي استفاده شد که نتایج آن در 
ین منظور ید. به اآبدست ميها از طریق تحليل عاملي تأیيدي انجام شده سپس نتایج بررسي پرسشنامه

. سپس جهت سنجش گرفتندمورد سنجش قرار  9ليزرلنرم افزار  8/8وسيله نسخه  مدل پيشنهاد شده به
، شاخص 9(NFIبونت )-نتلرهاي مجذور کاي، شاخص برازش نرم یافته یا شاخص ببرازش، شاخص

شوند. در گام ميمحاسبه ، 4(RMSEA، و ریشه دوم ميانگين خطاي تقریب )9(CFIبرازندگي تطبيقي )
بيني شده و مشاهده شده بعدي، آماره مجذور کاي براي آزمون تفاوت بين روابط پيش

هاي مورد انتظار )مدل دادهشود. با توجه به مقایسه انجام شده، ها( استفاده ميها/همبستگي)کوواریانس
ها را به خوبي نشان دهد، مجذور کاي هاي واقعي(، اگر مدل، دادهپيشنهاد شده( و مشاهده شده )ماده

هاي مجذور (. به دليل محدودیتP=000/0دار است )دار نخواهد بود که البته در این تحليل معنيمعني
هاي بين ميانگين باقيمانده RMSEAاند. هاي برازش دیگري گزارش شدهکاي، شاخص

کواریانس/همبستگي مشاهده شده درباره نمونه و مدل مورد انتظار برآورد شده از جامعه است. مقادیر کمتر 
 90/0نشانه برازش متوسط است و مقادیر بيش از  90/0تا  08/0نشان دهنده برازش خوب است،  08/0از 

برازش مدل پيشنهاد شده را نسبت به مدل  NFIو  CFIهاي به معناي برازش ضعيف است. شاخص
ا هاي وجود ندارد. اندازه این شاخصها رابطهسنجند. و بر این فرض استوار هستند که بين دادهاستقالل مي

 باشند بهتر است. 9باشد و هرچه نزدیک به  9تا  0تواند بين مي
 

                                                                                                                             
1 Lisrel 
2 Normal Fit Index 

3 Comparative Fit Index 
4 Root Mean Square Error Approximation 



   1311 ، زمستان4المللی، سال چهارم، شماره وکارهای بینـــــــــــــ مدیریت کسب 134

 تحلیل عاملی تأییدی پرسشنامه خرید اجباری -2-2-5
 طور که در جدول( آمده است. همان9عاملي تأیيدي پرسشنامه خرید اجباري در جدول )نتایج تحليل 

نشان  tشود، تمام ضرایب مسير یا بارهاي عاملي مقادیر باالیي دارند. آزمون معناداري ( مشاهده مي9)
( نتایج بررسي پرسشنامه 9جدول ) آمده معنادارند. دست دهد که تمامي ضرایب مسير یا بارهاي عاملي بهمي

دهد. اندازه محاسبه شده آماره خرید اجباري را که از طریق تحليل عاملي تأیيدي انجام شده نشان مي
 (RMSEA) 9ي خطاي ميانگين مجذورات تقریبيریشهاست. مقدار شاخص  42/991مجذور کاي برابر با 

در  NFIو  CFIهاي توسط است. مقادیر شاخصباشد که حاکي از برازش ممي 014/0در تحليل حاضر، 
به دست آمد که  19/0( نيز GFIشاخص نيکویي برازش )باشد. همچنين مي 81/0و  19/0تحليل حاضر، 

 باشد.خوب مي
 

 هاو معناداری آن tمقادیر استانداردشده، مقادیر  .2 جدول

 )سواالت(
تمایل به خرید 

 کردن

اجبار به خرید 

 کردن

احساس همراه 

 خرید
 های ناکارآمدهزینه

احساس گناه بعد 

 از خرید

9 (*4/99 )62/0     

9 (*11/1 )24/0     

9 (*08/99 )21/0     

4 (*81/99 )19/0     

2 (*42/90 )21/0     

6  (*21/4 )24/0    

1  (*18/9 )9/0    

8   (*49/99 )18/0   

1   (*11/99 )14/0   

90    (*29/99 )61/0  

99    (*91/99 )14/0  

99     (*91/1 )18/0 

99     (*69/1 )29/0 

02/0≥P * 

 

 های نیکویی برازش پرسشنامه خرید اجباریخالصه شاخص. 3 جدول

مجذور 

 کای

درجه 

 آزادی

ی خطای میانگین ریشه

مجذورات تقریبی 

(RMSEA) 

شاخص 

نیکویی برازش 

(GFI) 

شده شاخص تعدیل

نیکویی برازش 

(AGFI) 

شاخص نرم 

شده برازندگی 

(NFI) 

شاخص برازندگی 

 (CFIتطبیقی )

42/991 22 014/0 19/0 82/0 81/0 19/0 

 

                                                                                                                             
1 Root Mean Square Error (RMSE) 
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 گراییپایایی پرسشنامه مادی -2-2-6
ي آزمون آلفاي کرونباخ اجراي آزمایشي نتيجه( آمده است. 4پایایي پرسشنامه مادیگرایي در جدول )

 باشد.و کامالً مطلوب مي 88/0گرایي( نشان داد که پایایي ابزار )مادي
 

 گراییضریب پایایی ابزار مادی .4 جدول

 آلفای کرونباخ شماره سؤال 

 89/0 6تا  9 موفقيت

 18/0 99تا  1 محوریت

 86/0 98تا  94 شادي

 88/0 98تا  9 کل پرسشنامه

 

 گراییروایی پرسشنامه مادی -2-2-7
طور اند. همان( خالصه شده2گرایي در جدول )پرسشنامه مادينتایج تحليل عاملي تأیيدي مربوط به 

، تمام ضرایب مسير یا بارهاي عاملي مقادیر باالیي دارند. آزمون نشان داده شده است( 2) که در جدول
( نتایج بررسي 6جدول ) آمده معنادارند. دست که ضرایب مسير یا بارهاي عاملي به دادنشان  tمعناداري 
ده اندازه محاسبه ش دهد.گرایي را که از طریق تحليل عاملي تأیيدي انجام شده نشان ميماديپرسشنامه 

ي خطاي ميانگين مجذورات تقریبي ریشهاست. مقدار شاخص  89/411آماره مجذور کاي برابر با 
(RMSEA)  ،هاي باشد که حاکي از برازش متوسط است. مقادیر شاخصمي 088/0در تحليل حاضرCFI 

به  86/0( نيز GFIشاخص نيکویي برازش )باشد. همچنين مي 10/0و  11/0در تحليل حاضر،  NFIو 
 باشد.دست آمد که خوب مي

 

 هاو معناداری آن tمقادیر استانداردشده، مقادیر  .1 جدول

 شادی محوریت موفقیت )سواالت(

9 (*69/1 )46/0    

9 (*10/2 )92/0   

9 (*11/6 )49/0   

4 (*28/6 )40/0   

2 (*69/8 )29/0   

6 (*11/4 )91/0   

1  (*40/1 )46/0  

8  (*90/1 )44/0  

1  (*69/6 )49/0  

90  (*04/6 )98/0  

99  (*00/6 )91/0  

99  (*14/8 )24/0  
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99  (*86/1 )48/0  

94   (*69/4 )90/0 

92   (*99/1 )21/0 

96   (*61/4 )99/0 

91   (*26/8 )22/0 

98   (*10/1 )20/0 

02/0≥P * 

 
 گراییهای نیکویی برازش پرسشنامه مادیخالصه شاخص .1 جدول

مجذور 

 کای

درجه 

 آزادی

ی خطای میانگین ریشه

مجذورات تقریبی 

(RMSEA) 

شاخص 

نیکویی برازش 

(GFI) 

شده شاخص تعدیل

نیکویی برازش 

(AGFI) 

شاخص نرم 

شده برازندگی 

(NFI) 

شاخص برازندگی 

 (CFIتطبیقی )

89/411 999 088/0 86/0 89/0 10/0 11/0 

 

  جیتحلیل و نتا  -3
اي هنامه، به بررسي فرضيهشده از طریق پرسشهاي گردآوريوتحليل دادهبا تجزیه بخشدر این 

 پسسشوند. شود. در ابتدا آمار توصيفي متغيرهاي موجود در مدل بررسي و گزارش ميپژوهش پرداخته مي
 شود.به آمار استنباطي پرداخته مي

 

 اطالعات جمعیت شناختی -3-1
ند هاي مهم آن فرآیدر هر پژوهشي آمار توصيفي و بررسي متغيرهاي جمعيت شناختي یکي از بخش

نيز  هاشود که در جاي خود از اهميت فراوان اي برخوردار است. لذا گزارش این بخش از دادهمحسوب مي
ضعيت ونه مورد مطالعه به تفکيک جنسيت، توزیع فراواني نمو يد و مؤثر خواهد بود.یند پژوهش مفدر فرآ

   ( نشان داده شده است.90( تا )1) هايجدولبه ترتيب در  رتأهل، بر اساس تحصيالت و درآمد د
 

 بر اساس وضعیت تأهلو   . توزیع فراوانی نمونه مورد مطالعه به تفکیک جنسیت7جدول 

 بر اساس وضعیت تأهل مطالعه به تفکیک جنسیتنمونه مورد  

 درصد فراواني درصد فراواني جنسيت

 9/29 919 8/28 999 زن

 1/46 961 9/49 941 مرد

 900 969 900 969 مجموع

 

 . توزیع فراوانی نمونه بر اساس سن8جدول
 درصد فراوانی سن

 4/4 96 90کمتر از 
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90-99 998 9/98 

40-99 929 9/49 

2-49 92 1/1 

 2/2 90 20باالتر از 

 900 969 کل

 

 . توزیع فراوانی بر اساس تحصیالت1جدول 

 درصد فراوانی تحصیالت

 9/9 4 ابتدایي

 2/9 1 سيکل

 99 16 دیپلم

 96 28 دیپلمفوق

 1/49 929 کارشناسي

 1/96 69 کارشناسي ارشد

 8/0 9 دکترا

 900 969 کل

 

 اساس درآمد. توزیع فراوانی بر 11جدول 

 درصد فراواني درآمد

 9/1 96 بدون درآمد

 9/92 22 کمتر از یک ميليون

 4/99 89 یک تا دو ميليون

 1/91 19 دو تا سه ميليون

 4/92 998 بيشتر از سه ميليون

 900 969 کل

 

 آمار استنباطی -3-2

هاي این روش متغيرهاي پژوهش از تحيلي فرآیند شرطي استفاده شده است. در جهت بررسي فرضيه
این تحليل با اسططتفاده از ماکرو . شططوندگيري ميواسطططه و تعدیل کننده به طور همزمان در مدل اندازه

PROCESS .نشططان داده شططده  9مدل پژوهش بکار رفته در این تحقيق در شططکل  انجام شططده اسططت
 :( بدست مي آید9از رابطه )، Yبر  Xاثر شرطي مستقيم  است. 

(9) 𝜃𝑥→𝑦 = 𝐶1́ + �́�3𝑤 

 (:9با توجه به رابطه )، Yبر  Xاثر شرطي مستقيم  -

𝜃𝑥→𝑦 = 0.505 + 0.202𝑤
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به طور  PROCESSمدل نشان داده را تخمين زده است.  PROCESS، با مشطخص کردن مدل 
 دهد. ( ارائه مي9) هبطستفاده از رگرسيون براي راخودکار ضرایب را با ا

 
(9) 𝑌 = (𝑖𝑦) + (𝑐1𝑥) + (𝑐2𝑤) + (𝑐3𝑥𝑤) 

 
 ( آمده است. 99ضرایب مدل براي مدل فرآیند شرطي در جدول )

 

 
 

 پژوهشکار رفته در این ه مدل پژوهش ب .1شکل 

 
 ضرایب مدل برای مدل فرآیند شرطی .11جدول 

 (Yخرید اجباری )  

 P خطای استاندارد ضریب  نبیمتغیرهای پیش

/ (xگرایي )مادي
1c 202/0 969/0 009/0 

/ (Wجنسيت )
2c 619/98 909/6 009/0 

X*W /
3c 909/0 018/0 091/0 

 yi 606/4 426/1 696/0 مقدار ثابت

 014/0=2R  

 02/0>P ،920/8(=926،2=)F  

 

 گراییاثر مستقیم و شرطی مادی -3-3

در  گرایي به تفاوتزند که وجود تفاوت در ماديگرایي بر خرید اجباري تخمين مياثر مسططتقيم مادي
 آید:( به دست مي9اثر مستقيم با توجه به رابطه )خرید اجباري بستگي دارد. 

 

𝜃𝑥→𝑦 = 𝐶1́ + �́�3𝑤 
𝜃𝑥→𝑦 = 0.505 + 0.202𝑤 



 131ـــــــــــــ ...  یگرایی و خرید اجبارکنندگی جنسیت در رابطه بین مادیبررسی نقش تعدیل

 Process ماکروز نرم افزار یند شرطی با استفاده انتایج تحلیل فرآ -3-4
( مشاهده 99) چنانچه در جدولاست.  متغير مالک؛ خرید اجباري(ر برگيرنده خالصه مدل)د 8جدول 

دار است و این مطلب گویاي آن است که معني  P< 02/0در سطح اطمينان  F(2و  926) =929/8شود، مي
الک بيني متغير مبين در پيشکه حداقل یکي از متغيرهاي پيشاوالً رگرسططيون معنادار اسططت و دوم این 

( 99نيم. نتایج این بررسي در جدول )کميوابسطته استفاده   tمؤثر هسطتند. براي فهم این مطلب از آزمون  
گرایي، مدگرایي جنسططيت و اثر متقابل توان اذعان داشططت که مادي( مي1با توجه به جدول)آمده اسططت. 

بيني خرید اجباري )متغير مالک( مؤثر هسططتند ولي اثر متقابل مدگرایي و گرایي و جنسططيت در پيشمادي
گرایي با تعدیل کنندگي جنسططيت بر ( در برگيرنده اثر شططرطي مادي99جدول )دار نيسططت. جنسططيت معني

کنندگي جنسططيت بر خرید گرایي با تعدیل( اثر شططرطي مادي99با توجه به جدول ) خرید اجباري اسططت.
 دار است.اجباري در جنسيت زن معني

 

 2خالصه مدل  .11جدول 

R 2R MSE F df1 df2 sig 
994/0 902/0 921/91 929/8 2 926 000/0 

 

 نتایج تحلیل رگرسیون .12 جدول

 SE T sigخطاي استاندارد  ضرایب بينمتغيرهاي پيش

 696/0 481/0 426/1 606/4 مقدار ثابت

 009/0 999/9 969/0 202/0 گرایيمادي

 009/0 060/9 909/6 619/98 جنسيت

 040/0 069/9 018/0 909/0 گرایي و جنسيتمادي

 

 کنندگی جنسیت بر خرید اجباریگرایی با تعدیلاثر شرطی مادی .13جدول 

 t sig خطاي استاندارد اثر جنسيت

 000/0 011/4 014/0 909/0 زن

 991/0 264/9 064/0 9/0 مرد

 

( 1( و )1هاي )با توجه به جدولد. کنتعدیل ميگرایي و خرید اجباري را جنسطططيطت رابططه بين مطادي   
گرایي بر خرید ( تأثير مادي1و معناداري بر خرید اجباري دارد. با توجه به جدول )گرایي تأثير مثبت مطادي 

(. یا به P<02/0باشططد )دار ميدرصططد اطمينان معني 12( با 909/0اجباري با تعدیل کنندگي جنسططيت )
 گري جنسيت بر خرید اجباري اثر دارد.گرایي با تعدیلعبارت دیگر مادي
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 نتیجه گیری -4
جباري در گرایي و خرید اکنندگي جنسيت در رابطه بين ماديتعدیل تأثيردراین مقاله براي اولين بار 

پژوهش  ینا جامعه آماريصنعت مد ارزیابي شد. در این تحقيق ابتدا روایي و پایاي پرسنامه ها سنجيده شد. 
توجه به  باسپس،  باشند.ان ميشامل مشتریان مراکز خرید پوشاک واقع در استان همدان واقع در کشور ایر
نفر به عنوان نمونه انتخاب  984نامحدود بودن جامعه آماري، و با توجه به جدول کرجسي و مورگان، تعداد 

ري گيروش نمونه پرسشنامه قابل تحليل بودند. 969آوري شده، هاي جمعشدند که پس از بررسي پرسشنامه
هاي اي است. در گام بعدي، در بخش آمار توصيفي، شاخصلهاي چند مرحگيري خوشهپژوهش حاضر، نمونه

هاي ميانگين، انحراف استاندارد، واریانس، شناختي گزارش شد. آنگاه، شاخصفراواني بر اطالعات جمعيت
به دست آمد. در گام نهایي، در بخش آمار  SPSSافزار ها با استفاده از نرمکشيدگي و چولگي براي مؤلفه

گيري شد. کنندگي اندازهاثر تعدیل PROCESSتحليل فرایند شرطي با استفاده از ماکرو استنباطي نيز 
رایي با گماديو معناداري بر خرید اجباري دارد و  گرایي تأثير مثبتمادينتایج این تحقيق نشان داد که 

 گري جنسيت بر خرید اجباري اثر دارد. تعدیل
 

  منابع -5
(. مدلسازي ساختاري تفسيري هویت برند 9912شاه حسيني، محمد علي ) ؛سارا ،رمضاني ؛اسفيداني، محمد رحيم
 .980-921، (9)8 .مدیریت بازرگانیبا نگاهي به عملکرد بازاریابي.  ITصنعت  B2Bسازماني در بازار 

ا بتاثير الگوي بيروني سایت هاي اینترنتي بر تمایل به خرید (. 9918گندم؛ شروین )موسوي، سيدسيامک؛ روح
ین دوم(. تاکيد بر نقش ميانجي حاالت دروني خریداران )مطالعه موردي: مشتریان سامانه بام بانک ملي

 .تهران ،کنفرانس ملی مطالعات نوین اقتصاد، مدیریت و حسابداری در ایران

بررسي عوامل تاثيرگذار بر تصميم خرید مصرف کنندگان در (. 9911) جفلو، حسين و موسوي، سيدسيامکن
پنجمین همایش ملی پژوهش های . خریدهاي الکترونيک )مطالعه اي در استان آذربایجان شرقي(

 تهران. مدیریت و علوم انسانی در ایران

های شخصیت و تفاوت. (ECBS)(. بررسي روایي و پایایي مقياس خرید اجباري ادواردز 9914دامانژاد، شهرزاد )

 .948-999(: 1)4. فردی

فرهنگي و گرایش جوانان به مد )تفاوت بين دختران و (. رابطه سرمایه 9919قادري، طاهره، رضایي، سپيده )
   .92-9، 66. فصلنامه علوم اجتماعیپسران(. 
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