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چكیده
وسواس خرید مسئلهی مهمی است که اغلب در تحلیل رفتار مصرفکننده مورد غفلت واقع شده است .تحقیق حاضر به
دنبال شناسایی عوامل موثر ب ر رفتار خرید وسواسی در بین مصرفکنندگان جوان بود و برای این منظور نمونهای شامل
 044نفر از خریداران در شهر اهواز برای این تحقیق انتخاب شد .پس از توزیع پرسشنامهها ،نتایج بهدستآمده مورد تجزیه-
وتحلیل قرار گرفت .نتایج حاصل نشان داد بین ابعاد نگرش به پول ،مدگرایی و خرید وسواسی رابطه معناداری وجود دارد.
همچنین نتایج نشان داد از میان متغیرهای مورد نظر ،مدگرایی و قدرت  -اعتبار بیشترین تاثیر را بر خرید وسواسی
داشتند.
واژگان كلیدي :خرید ،خرید وسواسی ،نگرش به پول ،مدگرایی

.T.zarepour@yahoo.com
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-1مقدمه
یکی از رایجترین و روزمرهترین کارهایی که اصال به نظر خیلی از ما نمیآید ،خرید است .شاید بعضیهایمان از خریدهای روزانه فقط
چانهزدن و تخفیفگرفتن را به یاد بیاوریم و کمتر به این فکر کنیم که پشت هر خرید و مصرف ،الگویی نهفته است که تابع شرایط
روانشناختی است .ماهیت خرید در حال تغییر است .تمرکز از خرید لوازم ضروری که نیازهای فیزیکی یک شخص را برطرف می ساخت ،به
سمت استفاده مصرفکننده ا ز کاال به عنوان یک دارایی ویژه و یا در جهت تنظیم احساسات و یا بهدست آوردن موقعیت اجتماعی در حال
تغییر است .خرید وسواسی برچسبی است که اخیرا در هر دو زمینهی پژوهشهای مصرفکننده و روانپزشکی برای اشاره به ناتوانی
خریدکردن بهصورت نرمال مورد استفاده قرار میگیرد .به نظر می رسد که خرید وسواسی یک فعالیت واکنشی است و به آن به عنوان یک راه
رهایی تجربی از روزمرگی زندگی به جای فعالیتهای تراکنشی برای انجام و پرکردن نیازهای مادی نگریسته میشود .قسمت واکنشی خرید
بسیار احساسی و هیجانی است (شرمن و همکاران .) 991 ،خریداران خرید وسواسی خریدارانی هستند که به خرید و خرجکردن بهطور مکرر
عادت کردهاند (باوندی .) 2444،2انگیزش یک فرد که درگیر خرید وسواسی میباشد فایدهمند بودن کاالهایی که میخرد یا بطور کلی فایده-
مند بودن خریدش نیست بلکه عمدهترین هدفش از خرید ،مدیریتکردن احساسات منفیاش است (اسنیت و کنت هنسل .)2449 ،3برای این
خریداران ،خرید قسمتی از هویتشان است و ارتباط قوی با اهداف احساسی آنها دارد .احساسات خریداران وسواسی نسبت به خریداران
حسابگر قویتر است و این بر روی عزت نفس آنها تاثیر میگذارد (روبرت .) 991 ،0احساساتی مانند لذت ،انتظار و هیجان در طول فعالیت
خرید میتواند سریعا آنها را از حالتهایی مانند احساس گناه ،استرس و عدم رضایت خالص کند (سارانهوا و ساکس جاروی .)2441 ،
یکی از عواملی که بر تصمیمات خرید افراد و همچنین انگیزههای آنان تاثیر میگذارد پول است .اشخاص به پول فقط به خاطر فراهم-
آوردن تسهیالت زندگی یا ثروت وابسته نیستند بلکه پول مفاهیم و ارزشهای متفاوتی برای افراد دارد (بلک و والندورف  994 ،؛ یاموچی
وتمپلر .) 912 ،درحالیکه افراد به دنبال اهداف دیگری از جمله کسب قدرت و لذت از زندگی هستند که این خواستهها در کنار خواستههای
معمول (افزایش ثروت و سودمندیهای معمول آن) پول قرار میگیرند ،این عوامل در نحوهی نگرش افراد به پول و رفتارهای مربوط به پول
تاثیر میگذارند .بنابراین مفاهیم نمادین پول دیدگاههای مهمی هستند که حتی ممکن است از ارزشهای اقتصادی پول برای افراد نیز پیشی
بگیرد (مندینا و همکاران .) 99 ،1از طرفی مد و مدگرایی پدیدهای است که کمابیش در میان همهی اقشار جامعه وجود دارد اما در این
میان جوانان و نوجوانان بیش از دیگران به مد اهمیت میدهند و مدگرا هستند .مدگرایی آن است که فرد ،سبک لباس پوشیدن و طرز زندگی
و رفتار خود را طبق آخرین الگوها تنظیم کند و به محض آنکه الگوی جدیدی در جامعه رواج یافت از آن پیروی کند.
هدف اصلی این پژوهش ،بررسی عوامل موثر بر خرید وسواسی است .در تحقیق حاضر تاثیر ابعاد نگرش به پول و مدگرایی بر خرید
وسواسی مورد بررسی قرار میگیرد .نگرش به پول می تواند شامل متغیرهای متعددی باشد اما در این تحقیق تنها به سه متغیر پرداخته می-
شود که عبارتاند از قدرت -اعتبار ،زمان نگهداری پول و کیفیت.
پژوهش حاضر در صدد پاسخ به پرسشهای زیر است:
 .مشتریان جوان چه درکی از پول دارند و آیا درک از پول تاثیری در خریدهای وسواسی آنان دارد؟
 .2آیا آن ها پول را بیشتر برای خرید محصوالت با کیفیت و لذت بردن از آنها قلمداد میکنند یا اینکه آن را وسیلهای برای برنامه-
ریزی برای آینده میدانند؟
 .3آیا تفاوتهای جنسیتی عاملی در درک از پول می باشد؟
 .0آیا م دگرایی و توجه به مد تاثیری در خریدهای وسواسی جوانان دارد؟
جهت روش شدن مفاهیم مطرحشده ،تعاریف مفهومی هر یک از متغیرهای بررسی شده در پژوهش در ادامه ارائه میشود.
 1-1نگرش به پول
پول یکی از عناصر مهم زندگی روزانه افراد را تشکیل میدهد .در واقع پول بر تصمیمات خرید افراد و همچنین انگیزههای آنان تاثیر
میگذارد .اقتصاددانان معموال افراد را به عنوان تصمیمگیرندگان عقالیی و منطقی در نظر میگیرند .بنابراین افراد همواره در جستجوی راهی
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برای افزایش ثروت و سودمندیهای معمولی از پول هستند (فین  .) 992 ،از طرفی افراد به دنبال اهداف دیگری از جمله کسب قدرت و لذت
از زندگی هستند که این خواستهها در کنار خواستههای معمول (افزایش ثروت و سودمندیهای معمول آن) پول قرار میگیرند ،این عوامل در
نحوه نگرش افراد به پول و رفتارهای مربوط به پول تاثیر میگذارند.
اسناد و مدارک موجود دربارهی نگرش به پول نشاندهندهی ساختار چند بعدی این مفهوم است و برای هر کدام از افراد یکی از این ابعاد
میتواند از درجه اهمیت باالیی برخوردار باشد .مقیاسهای متفاوتی برای ارزیابی و اندازهگیری نگرش افراد به پول وجود دارد که از جملهی
این مقیاسها ،مقیاس یاموچی وتمپلر ) 912( 2است که ما در این مطالعه ترکیبی از این مقیاس و مقیاس فونتنات وگرشام ) 919( 3را
استفاده خواهیم کرد که دارای ابعاد زیر میباشد:
 قدرت – اعتبار (یاموچی و تمپلر) زمان نگهداری (یاموچی و تمپلر) کیفیت (فونتنات وگرشام) 1-1قدرت – اعتباراین بعد نشاندهندهی این است که اشخاص معتقدند که پول به عنوان نمادی از موفقیت است .افرادی که چنین اعتقادی دارند پول را
به عنوان وسیلهای برای تحت تاثیر قرار دادن دیگران و اثبات قابلیتهای خود میدانند (یاموچی و تمپلر.) 912 ،
 2-1-1زمان نگهداري پول
این بعد بیانگر این است که اشخاص پول را به عنوان وسیلهای برای برنامهریزی و آمادگی برای آینده در نظر میگیرند .افرادی که چنین
نگرشی نسبت به پول دارند عالقهمند به برنامهریزیهای مالی و ذخیره کردن پول خود برای آینده هستند (یاموچی و تمپلر.) 912 ،

 3-1-1كیفیت
این نگرش بیانگر این است که پول برای دستیابی به محصوالت با کیفیت باال موردنیاز است ،افرادی که چنین اعتقادی دارند عالقهمند به
خرید محصوالت با کیفیت باال هستند بدون اینکه به قیمت باالی آن توجهی داشته باشند (فونتنات وگرشام.) 919،
 2-1مدگرایی
مدگرایی را می توان به عنوان یک متغیر سبک زندگی مرتبط با نگرشها ،عالیق ،باورهای راجع به مد و خرید تعریف نمود (گاتمن و میلز،0
.) 912
 3-1خریدهاي وسواسی
خریدهای وسواسی عبارت است از خریدهای مزمن و تکرارشونده که یک پاسخ ابتدایی و اولیه به رخدادها و احساسات منفی میباشد
(فابر و کویین  .) 919،خرید وسواسی به عنوان یک "دغدغهی مکرر خرید یا لذتجویی از خریدی که مقاومتناپذیر ،ناخوانده یا بیمعنی
تجربه شده است "،تعریف میشود .خرید وسواسی میتواند به عنوان پاسخ اولیهی مصرفکننده برای جبران استرس ،سرخوردگی ،ناامیدی،
فقدان عزتنفس ،نقص ساختاری و فقدان استقالل در زندگیشان ،از طریق عمل خرید تعریف شود (فاس و وو.)2441 ،1
 -2پیشینهي پژوهش
پژوهشهایی در رابطه با خریدهای وسواسی انجام شده است که به مهمترین پژوهشهای صورتگرفته در این حوزه اشاره میشود:
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دانگ جین لی و همکاران ( )2449پژوهشی تحت عنوان "تاثیر نگرشهای پول بر خرید وسواسی مصرفکنندگان جوان چینی" انجام
دادند .هدف این پژوهش بررسی تاثیر نگرش به پول مصرفکنندگان جوان بر رفتار خرید وسواسی آنها بود .یافتههای پژوهش آنها نشان داد
که نگرشهای پول بهطور معنیداری بر رفتار خرید وسواسی مصرفکنندگان جوان تاثیر میگذارد به ویژه بعد زمان نگهداری پول که هم بر
خرید وسواسی خانمها و هم خرید وسواسی آقایان اثر میگذارد .از طرفی بعد قدرت -اعتبار تنها بر خرید وسواسی مصرفکنندگان مرد تاثیر
دارد .بعد کیفیت یک اثر قوی بر خرید وسواسی مردان نسبت به زنان داشت.
چاریس وو و این فا )2441( 2در مقالهای تحت عنوان "درک گرایشهای خرید وسواسی بین جوانان استرالیایی" به بررسی نگرشهای
پول و استفاده از کارتهای اعتباری ،بین خریداران وسواسی و غیروسواسی پرداختند .آنها به این نتیجه رسیدند که خریداران وسواسی به
طور مکرر از کارتهای اعتباری استفاده می کنند و احتماال پول را به عنوان یک منبع اعتبار و پرستیز میدانند .همچنین نتایج حاکی از این
بود که بین خریداران وسواسی و غیروسواسی از نظر بعد زمان نگهداری پول ،عدماطمینان و اضطراب تفاوتی وجود ندارد.
جانسن 3و اتمن )2441( 0طی پژوهشی به بررسی خرید وسواسی یک محصول در یک زمینهی خاص (خرید وسواسی لباس) پرداختند.
پرداختند .نتایج حاکی از این بود که بین روان رنجور خویی و مادیگرایی ،روان رنجور خویی و خرید وسواسی لباس ،مادی گرایی و مد
گرایی ،و مد گرایی و خرید وسواسی لباس رابطه معنیداری وجود دارد .اما بین مادیگرایی و خرید وسواسی لباس رابطه معنیداری یافت
نشد.
روبرت و جانز در سال  244در مقالهای تحت عنوان " نگرش مالی ،استفاده از کارت اعتباری و خرید وسواسی در بین دانشجویان
دانشگاههای آمریکا" به بررسی رابطهی میان نگرش مالی و خرید وسواسی پرداختند و یافتههایشان بیان میدارد که بعد قدرت -اعتبار ،بد-
گمانی و اضطراب از ابعاد نگرش پولی بهطور گسترده ای با خرید وسواسی در ارتباط است و استفاده از کارت اعتباری اغلب این رابطه را نشان
میدهد.
با توجه به تعاریف ارائه شده و پیشینهی پژوهش میتوان فرضیههای زیر را ارائه داد:
فرضیه اصلی اول :پول به عنوان منشا قدرت-اعتبار رابطهی مثبت و معناداری با خریدهای وسواسی دارد.
فرضیه فرعی اول :جنسیت تعدیلکنندهی ارتباط بین قدرت-اعتبار و خریدهای وسواسی میباشد.
فرضیه اصلی دوم :زمان نگهداری پول رابطهی منفی و معناداری با خریدهای وسواسی دارد.
فرضیه فرعی دوم :جنسیت تعدیلکننده ارتباط بین زمان نگهداری پول با خریدهای وسواسی می باشد.
فرضیه اصلی سوم :پول به عنوان وسیلهای برای خرید محصوالت با کیفیت رابطهی مثبت و معناداری با خرید وسواسی دارد.
فرضیه فرعی سوم :جنسیت تعدیلکنندهی ارتباط بین کیفیت با خریدهای وسواسی میباشد.
فرضیه اصلی چهارم :مدگرایی رابطهی مثبت و معناداری با خریدهای وسواسی دارد.
فرضیه فرعی چهارم :جنسیت تعدیلکننده ارتباط بین مدگرایی با خریدهای وسواسی میباشد.
مدل مفهومی پژوهش بر اساس مدل دانگ جین لی و همکاران( )2449طراحی شده است.
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مدگرایی

قدرت و اعتبار

خریدهاي وسواسی

زمان نگهداري

كیفیت
جنسیت

شكل( )1مدل مفهومی پژوهش

 -3روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر که به شناسایی عوامل موثر بر خرید وسواسی میپردازد ،از نوع توصیفی -همبستگی و روش اجرای آن پیمایشی است.
جامعهی آماری پژوهش شامل کلیهی خریداران در مراکز خرید شهر اهواز میباشد .نمونهی موردنیاز برای تجزیهوتحلیل آماری از بین این
افراد به صورت تصادفی انتخاب شد که به دلیل نامحدود بودن جامعه برای بهدست آوردن حجم نمونه از فرمول زیر استفاده گردید.

( )
سطح اطمینان موردنظر در این مطالعه  %9است و  a =4/ ،ℇ =4/ ،p =4/فرض شده است که با قرار دادن این مقادیر در فرمول
مربوطه ،مشخص گردید که تعداد نمونه مورد نیاز برابر  31است .به دلیل امکان عدم برگشت برخی از پرسشنامهها ،تعداد  024پرسشنامه
توزیع گردید .ابزار گردآوری اطالعات ،پرسشنامه بود که از پرسشنامههایی که دانگ جین لی و همکاران ( )2449و آیان فائو ( )2441در
مطالعه خود استفاده کرده بودند استفاده شد.
پرسشنامه شامل  23گویه است :قدرت-اعتبار ( گویه) ،زمان نگهداری پول ( گویه) ،کیفیت ( 3گویه) ،مدگرایی ( 0گویه) ،خرید وسواسی
( گویه) .نمرهگذاری این پرسشنامه بر روی مقیاس لیکرت درجهای انجام گرفته که از «خیلی زیاد» تا «خیلی کم» متفاوت است.
پرسشنامه پژوهش حاضر جهت اطمینان از روایی صوری و محتوایی در اختیار اساتید حوزه مدیریت بازاریابی قرار گرفت و تغییراتی در
پرسشنامه اعمال شد که پس از اعمال تغییرات پیشنهادی ،روایی صوری و محتوایی پرسشنامه به تایید اساتید حوزه مدیریت بازاریابی رسید.
پایایی پرسشنامه نیز با استفاده از روش آلفای کرونباخ سنجیده شده است که مقدار آلفای پرسشنامه نهایی پژوهش حاضر با توجه به دادههای
گردآوری شده عدد  %1شده است که رضایتبخش بوده و حاکی از این است که پرسشنامه از پایایی قابل قبولی برخوردار است .تعداد
پرسشنامههای برگشتداده شده برابر  044پرسشنامه بود که قابلقبول و کامل بودند و تحلیلها نیز بر اساس این پرسشنامهها انجام شده
است .دادههای بهدست آمده با استفاده از نرمافزار آماری  SPSSنسخه  1مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفتند.

 -4یافتههاي پژوهش
 1-4توصیف متغیرهاي جمعیتشناختی
پس از دریافت دادهها ،با استفاده از نرمافزار آماری  ،SPSS 1نتایج بخش توصیفی و استنباطی مورد تحلیل قرار گرفتند .در قسمت
آمار توصیفی ابتدا دادههای گردآوریشده از منظر جنسیت ،سن و مدرک تحصیلی پاسخدهندگان مورد بررسی قرار گرفته و نتایج هر بخش
مشخص شد .جدول شماره نتایج کلی آمار توصیفی پژوهش را نشان میدهد .همانطور که مالحظه میشود از میان نمونهی مورد بررسی،
 % 17زن و  %027از پاسخدهندگان ،مرد هستند که  % 97مربوط به تحصیالت کارشناسی %3 73 ،کارشناسی ارشد و  %373دکترا و باالتر
و  %مربوط به دیپلم و پایینتر است.

جدول ( )1نتایج بخش آمار توصیفی
فراوانی

شاخص
جنسیت
سن

زن

مرد

% 17

%027

 1-2سال

 2 -3سال

%14

 3و باالتر
%073

% 71

مدرک

دیپلم و پایین تر

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری

تحصیلی

%

% 97

%3 73

%373

 2-4یافته هاي استنباطی فرضیههاي اصلی پژوهش
جهت بررسی نوع و شدت رابطه ای که میان متغیرهای مستقل و وابسته وجود دارد آزمون همبستگی پیرسون مورد استفاده قرار گرفت.
در جدول شماره  2نتایج حاصل از آزمون همبستگی بین متغیرها ارائه شده است:
جدول ( )2مقدار ضریب همبستگی حاصل شده براي متغیرهاي مستقل با متغیر وابسته
شاخص
متغیر مستقل

ضریب همبستگی
پیرسون()r

قدرت -اعتبار

4/39

زمان نگهداری پول
کیفیت
مد گرایی

سطح خطا

سطح معنی

تعداد

داري
4/444

4/4

044

-4/22

4/444

4/4

044

4/

4/42

4/4

044

4/01

4/444

4/4

044

بر اساس نتایج آزمون همبستگی پیرسون که در جدول فوق نشان داده شده است می توان گفت در بررسی ارتباط میان قدرت -اعتبار با
خرید های وسواسی ضریب همبستگی پیرسون ( )4/39با سطح معنیداری  P=4/444>4/4معنیدار میباشد و با سطح اطمینان  %99می
توان گفت که بین این دو متغیر رابطه معنیدار وجود دارد .از طرفی به دلیل مثبت بودن ضریب همبستگی میتوان گفت که بین قدرت-
اعتبار و خرید های وسواسی رابطه مثبت وجود دارد .همین روند برای بررسی ارتباط زمان نگهداری پول ،کیفیت و مدگرایی با خریدهای
وسواسی انجام شد که مقدار ضریب به دست آمده به ترتیب ( )4/01( ،)4/ ( ،)-4/22بوده و دو متغیر زمان نگهداری پول و مد گرایی با
سطح معنی داری  P=4/444>4/4و متغیر کیفیت با سطح معنی داری p=4/444 >4/42معنیدار میباشد و بهترتیب با سطح اطمینان
 %99و  %9می توان گفت بین متغیرهای مذکور با خریدهای وسواسی رابطه معنی دار وجود دارد و چون ضرایب متغیرها به غیر از زمان
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نگهداری پول مثبت می باشند رابطهی بین آن متغیرها مستقیم و رابطهی بین زمان نگهداری پول با خریدهای وسواسی عکس میباشد .پس
هر چهار فرضیه اصلی تایید میشوند.
 3-4نتایج تحلیل واریانس دو طرفه
در این قسمت برای بررسی نقش جنسیت به عنوان تعدیلکنندهی ارتباط بین متغیرهای مستقل و وابسته از تحلیل واریانس دو طرفه
استفاده شده است .در جدول شماره  3نتایج حاصل از تحلیل واریانس ارائه شده است:

جدول ( )3نتایج تحلیل واریانس
منبع تغییرات

سطح معنی-

سطح
خطا

مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادي

مجذورات

نسبت
F

داري

اثر متقابل جنسیت و قدرت-اعتبار

04 /11

1

22/ 09

/109

4/4 9

4/4

اثر متقابل جنسیت و زمان نگهداری

293/01

9

/00

/ 1

4/33

4/4

اثر متقابل جنسیت و کیفیت

22 /111

24/ 3

/3

4/ 11

4/4

/30

/3

4/ 11

4/4

20 /0

اثر متقابل جنسیت و مد گرایی

با توجه به یافتههای جدول فوق و سطوح معنیداری حاصل جنسیت به عنوان تعدیلکننده ارتباط بین زمان نگهداری ،کیفیت و مد-
گرایی با خریدهای وسواسی نبوده ،در نتیجه جنسیت ارتباط این سه متغیر مستقل با خریدهای وسواسی را تحت تاثیر قرار نمیدهد اما
جنسیت تعامل بین قدرت -اعتبار و خریدهای وسواسی را تحت تاثیر قرار داده و تعدیلگر ارتباط بین قدرت-اعتبار و خریدهای وسواسی می-
باشد .بنابراین فرضیه فرعی اول تایید و فرضیههای فرعی دوم ،سوم و چهارم رد میشود.
 4-4یافته هاي رگرسیون چندگانه
با توجه به اینکه بین متغیرهای قدرت -اعتبار ،زمان نگهداری پول ،کیفیت و مدگرایی با خرید وسواسی رابطه معنیداری مشاهده شد،
جهت بررسی میزان تاثیر هر کدام به طور کلی از آزمون رگرسیون چندگانه استفاده شد .این آزمون روشی برای مطالعهی سهم یک یا چند
متغیر مستقل در پیشبینی متغیر وابسته است (سرمد ،بازرگان و حجازی .) 319 ،نتایج رگرسیون چندگانه در جدول شماره  0ارائه شده
است:
جدول ( )4نتایج رگرسیون چندگانه
متغیر وابسته

شاخص
آماري
متغیر مستقل

ضریب

ضریب

همبستگی
)(MR

تعیین
RS

نسبت
F
احتمال
P

قدرت -اعتبار
خریدهای
وسواسی

کیفیت
زمان نگهداری پول

4/299

4/ 01

F=02/23
P=4/444

Beta

sig

4/2

4/444

-4/4 3

4/11

-4/ 3

4/444

4/444
4/31
مد گرایی
یافته-
های آزمون رگرسیون چندگانه نشان میدهد که F=02/23با سطح معنیداری  P<4/44معنیدار است .در نتیجه میتوان گفت که به-
طورکلی بین قدرت-اعتبار ،زمان نگهداری پول ،مد گرایی ،کیفیت با خریدهای وسواسی ،رابطه معنی داری وجود دارد ،یعنی متغیرهای
مستقل فوق بهطور مناسب خریدهای وسواسی را پیشبینی و تبیین میکنند؛ همچنین با توجه به ضریب  Betaبه ترتیب مدگرایی بیشترین
تاثیر با  0=4/31سپس متغیر قدرت -اعتبار با

  =4/2و (قدر مطلق) متغیر زمان نگهداری پول با  3=4/ 3کمترین تاثیر را دارد.

 -بحث و نتیجه گیري
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امروزه خرید وس واسی به یکی از موضوعات مورد توجه بازاریابان و محققان در سرتاسر دنیا تبدیل شده است و تالشهای متعددی جهت
 با این وجود تحقیقات زیادی در رابطه با نقش مدگرایی بر خرید وسواسی.شناسایی عوامل موثر بر رفتار خرید وسواسی انجام گرفته است
 مدگرایی و خرید وسواسی در بین مصرفکنندگان، در نتیجه تحقیق حاضر با بررسی رابطهی بین ابعاد مختلف نگرش پول.صورت نگرفته بود
 نگرش مصرفکنندگان به پول از اهمیت خاصی برخوردار است چون.در شهر اهواز به دنبال تجزیهوتحلیل رفتار مصرفکننده در این زمینه بود
 نتایج حاضر نشان داد مصرفکنندگان جوان بر این باورند که پول به عنوان ابزاری برای.بر چگونگی و میزان مصرف آنها تاثیر میگذارد
 بازاریابان با درک این نکته می توانند به جای تاکید بر کیفیت باال یا قیمت.صرفهجوییهای آتی میتواند سبب کاهش خرید وسواسی شود
 نتایج مربوط به بعد مدگرایی نیز نشان داد که. به جنبههای صرفهجوییهای بلندمدت محصول در ازای خرید آن بپردازند،پایین محصول
 بهطور خالصه میتوان گفت ادراک از پول به عنوان.مدگرایی یکی از متغیرهای اصلی در خرید وسواسی مصرفکنندگان جوان به شمار میرود
 یافتهها رابطه قابل توجهی بین.ابزاری برای قدرت و اعتبار و افزایش استفاده از کارتهای اعتباری در خریداران وسواسی بیشتر است
.متغیرهای پیشبینیشده و خرید وسواسی را نشان دادند
 تاثیر مسائل فرهنگی نیز بر روی رفتار خرید.تحقیقات آتی می توانند به بررسی رفتار خرید وسواسی در دیگر اقشار جامعه نیز بپردازند
.وسواسی میتواند در آینده مورد توجه محققین محترم قرار گیرد
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