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بررسی تاثیر ویژگی های شخصیتی بر رفتار خریذ آنی و خریذ وسواسی
(مورد مطالعه :دانشگاه های استان گلستان)
دکتز نزگظ دل افزوس

دکتز هحوذ طبلقبنی

 هصطفی فزحشاد

چكيذه

تبضید زضیبفت همبلِ :فطٍضزیي 1392
تبضید پصیطـ همبلِ :تیط 1392

ذطیسّبی ٍؾَاؾی ثِ ػٌَاى یه ذهیهِ قرهیتی ثِ ذطیسّبی هعهي تىطاض قًَسُ وِ اٍلیي پبؾد ثِ
احؿبؾبت هٌفی افطاز هی ثبقس گفتِ هی قَز .زض ایي نَضت ذطیسّبی ٍؾَاؾی ،خٌجِ تبضیىی اظ ضفتبضههطف
وٌٌسُ اؾت وِ ثِ یه هؿئلِ اختوبػی ػوسُ تجسیل قسُ اؾت .ایي پػٍّف ثِ ثطضؾی تبثیط ٍیػگی ّبی
قرهیتی ثط ضفتبض ذطیس ٍؾَاؾی پطزاذتِ اؾت .ایي پػٍّف اظ لحبػ ّسف ،وبضثطزی ٍ اظ لحبػ ضٍـ
تَنیفی -ػلی ٍ اظ ًَع پیوبیكی اؾت .ضٍـ ًوًَِ گیطی ثِ وبض ضفتِ زض ایي تحمیك ،اظ ًَع غیط احتوبلی زض
زؾتطؼ ثَزُ ٍ پؽ اظ خوغ آٍضی زازُ ّب اظ عطیك پطؾكٌبهِ ،ثطای تدعیِ ٍتحلیل زازُ ّب اظ عطیك هؼبزالت
ؾبذتبضی ٍ ًطم افعاض لیعضل اؾتفبزُ قسُ اؾت .ثطای ثطضؾی اػتجبض اثعاض اًساظُ گیطی اظ ضٍـ ضطیت آلفبی
وطًٍجبخ اؾتفبزُ قسُ وِ ًتبیح ثِ زؾت آهسُ ثطای توبهی ؾبظُ ّب ّوگی ثیكتط اظ  0/7حبنل گطزیسً .تبیح ثِ
زؾت آهسُ اظ ایي تحمیك ًكبى زاز زٍ ٍیػگی تطتیت ثطًٍگطایی ٍ ضًدَضذَاّی ثؼٌَاى هْوتطیي ٍیػگیْب ثط
ضفتبض ذطیس آًی ٍ ٍؾَاؾی اثط زاضًس .ثٌبثطایي افطازی وِ ذدبلتی ًیؿتٌس ٍ زض گطٍُ احؿبؼ ًبضاحتی ًوی وٌٌس
ثیكتط ثِ ؾوت ذطیس آًی ؾَق پیسا هی وٌٌسّ .وچٌیي افطاز ثب ٍیػگی ضٍاى ضًدَضی زاضای ثجبت احؿبؾی
پبییي اًس .ایي افطاز ًگطاى ،ػهجی ،هبیَؼ ٍ ًباهیس ،زاضای اؾتطؼ ،ذدبلتی ،آؾیت پصیط ٍ قتبثعزُ ّؿتٌس ٍ
ثیكتط ثِ ؾوت ذطیس ٍؾَاؾی توبیل زاضًس.
واصگبى کليذی :ذطیس ٍؾَاؾی ،ذطیس آًیٍ ،یػگی ّبی قرهیتی ،ضفتبض ههطف وٌٌسُ.

ًَیؿٌسُ هؿئَل .اؾتبزیبض .هسیطیت ثبظضگبًی .زاًكگبُ آظاز اؾالهی ٍاحس ضقت .ایطاى Email: delafrooz.n@ iaurasht.ac.ir

زاًكیبض .هسیطیت نٌؼتی گطایف هسیطیت تَلیس .زاًكگبُ آظاز اؾالهی ٍاحس ضقتEmail: m.taleghani454@yahoo.com: .
 وبضقٌبؾی اضقسهسیطیت ثبظضگبًی .زاًكگبُ آظاز اؾالهی ٍاحس ضقت Email: mostafa.farahzad@yahoo.com
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هقذهه

ًمم ؾبذتبضی ٍ فمساى اؾتمالل زض ظًسگی قبى،

زض زًیبی وًٌَی ههطف وٌٌسُ ثطای ذطیس ٍ

اظ عطیك ػول ذطیس تؼطیف قَز .اهطٍظُ

ههطف ،ثب اًجَّی اظ هحهَالت ضٍثطٍؾت وِ

تغییطات ،پیچیسگی ههطف ضا افعایف زازُ اؾت ٍ

ٍیػگی ّبی هتوبیع اظ یىسیگط زاضًس ٍ ّط وسام ثِ

ایي هؿئلِ خَی ضا ایدبز وطزُ اؾت وِ ثطای

ًَػی لبزض ثِ ضفغ ثطذی اظ ًیبظّبی ههطف

افعایف ذطیس ٍؾَاؾی ًؿجت ثِ گصقتِ ثؿیبض

وٌٌسگبى هی ثبقٌس .اظ آًدبیىِ قطوت ّب ّوَاضُ

هؿبػستط

اؾت( .فَاٍؼ ٍ ٍٍ)303 ،2008 ،1

ثِ زًجبل ؾَز ّؿتٌس ٍ ثطای تحهیل ؾَز ثبیس

ذطیس ٍؾَاؾی یه هؿبلِ اختوبػی ػوسُ

احتیبخبت ٍ ًیبظ هكتطی ضا هَضز تَخِ لطاض زٌّس،

هحؿَة هكَز وِ خٌجِ تبضیه ضفتبض ههطف

ثٌبثطایي ضفتبض ههطف وٌٌسُ ثِ ػٌَاى یىی اظ

وٌٌسُ ًبهیسُ هیكَز .ههطف وٌٌسُ هیتَاًس ثغَض

هجبحث ٍ قبذِ ّبی هْن ثبظاضیبثی قٌبذتِ هیكَز

غیط اذاللی ضفتبض وٌٌس ٍ هٌبثغ هبلی ٍ حتی

ٍ زض ایي حَظُ اًَاع ذطیس ّب هٌدولِ ذطیس ّبی

ظًسگی قبى ضا ثِ ذغط اًساظًس ثٌبثطایي ؾیبؾت

ثطًبهِ ضیعی قسُ ٍ ذطیس ّبی ثطًبهِ ضیعی ًكسُ

گصاضاى ػوَهی ثب ایدبز لَاًیي همطضاتی زض ثبظاض

هغطح هیكَز .ذطیس ثطًبهِ ضیعی ًكسُ یه خٌجِ

ثط ههطف وٌٌسُ تبثیط هی گصاضًس ٍ هٌدط ضفبُ

فطاگیط ضفتبض ههطف وٌٌسُ ٍ وبًَى تَخِ

خبهؼِ هیكَز.

فؼبلیتْبی ثبظاضیبثی اؾت .تٌَع تَلیسات یىی اظ

ّسف ایي پػٍّف تحلیل ٍ اضظیبثی ٍیػگی ّبی

ػَاهلی اؾت وِ ههطف وٌٌسُ ٍ ذطیساض ضا زض

قرهیتی زض ضفتبض ذطیس آًی ٍ ذطیس ٍؾَاؾی

اًتربة زچبض ٍؾَاؼ هی وٌس .زض ایي ضاؾتب ّط

ثب تَخِ ثِ هؼیبضّبی ویفی ٍ ووی ثغَض ّوعهبى

تَلیسوٌٌسُ ؾؼی زاضز ثب تٌَع هحهَالت ًظط

هی ثبقسّ .سف انلی ایي تحمیك هىبًیعهی ثطای

ذطیساضاى ضا ثِ ؾَی هحهَالت ذَز خلت وٌس.

تهوین گیطی زض ثبظاض هی ثبقس .ایي پػٍّف

(خؼفطی)1390 ،

پیكٌْبز ضٍقی اؾت ثطای قٌبؾبیی ثْتط زضن

ذطیس ٍؾَاؾی ثِ ػٌَاى یه زغسغِ ی هىطض

(هٍَى ٍهیٌَض)1381 ،

ضفتبض ههطف وٌٌسُ اظ عطیك ضٍـ قٌبؾبیی

ذطیس یب لصت خَیی اظ ذطیسی وِ همبٍهت

ٍیػگی قرهیتی ههطف وٌٌسگبى.

ًبپصیطً ،بذَاًسُ یب ثی هؼٌی تدطثِ قسُ اؾت

روػ تحقيق

تؼطیف هی قَز .ذطیس ٍؾَاؾی هی تَاًس ثِ

 -1خزیذ وعواعی

ػٌَاى پبؾد اٍلیِ ی ههطف وٌٌسُ ثطای خجطاى

ذطیس ٍؾَاؾی یه ذطیس ضلبثتی ٍ هعهي

اؾتطؼ ،ؾطذَضزگیً ،باهیسی ،فمساى ػعت ًفؽ،

اؾت وِ اظ پبؾد اثتسایی ثِ اتفبق ّبی هٌفی ٍ یب
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احؿبؼ هٌفی ًبقی هیكَز .ثط اؾبؼ ًظط فبثط ٍ

ًیبظ ثِ ذطیس اؾتفبزُ قسُ اؾت

ّوىبضاى 1ثِ ایي هؼٌبؾت وِ ّط ظهبًی وِ

هبیؿیه .3)2004،زالیل هتؼسزی ثطای تىثیط ایي

قرهی غوگیي ثبقس یب زض قطایظ ثسی ثبقس

ثطچؿت ّب هیتَاًس پیكٌْبز قَز .یه زلیل ایي

توبیل زاضز وِ ثِ ذطیسّبی ظیبزی ثپطزاظز.

اؾت وِ ثطذی ثطچؿتّب هتطازف اؾتفبزُ

زیَاًٍِاض ذطیس وطزى اظ ظهبًی وِ وطاپیِلیي 2زض

هیقًَس .ثطای هثبل ذطیس ٍؾَاؾی ٍ ذطیس

ؾبل  1915ایي انغالح ضا ذلك وطز هَضز ػاللِ

وٌتطل ًكسُ تأویس هیوٌٌس ثط ػسم وٌتطل ضفتبض.

ضٍاىپعقىبى لطاض گطفتِ اؾت .وطاپیِلیي ،آى ضا ثِ

ّوچٌیي ذطیس اخجبضی هتطازف ثب ذطیس ٍؾَاؾی

نَضت ظیط تَضیح زاز" :ػٌهط ذبل

اؾتفبزُ هیقَز .ثطای ایي هحممبى تفبٍت ثیي

(هىطضوبضی) اؾت؛ آىّب ًویتَاًٌس وبضی ثطای آى

ذطیس (قبپیٌگ ٍ )4ذطیس (ثبییٌگ )5هْن ًیؿت.

وٌٌس .ثیوبضاى ثِ عَض لغغ لبزض ًیؿتٌس ثِ گًَِی

ثِ ّط حبل ثطای ووپثل 6وِ اظ ٍاغُ قَُپبَُّلیؽ

زیگطی فىط وٌٌس تب ًتیدِی احومبًِ ػولقبى ضا

ثطای اقبضُ ثِ افطازی وِ فؼبلیت ذطیس ضا لصت

زضن وٌٌس ٍ احتوبالً آى ضا اًدبم ًسٌّس .آىّب حتی

ثرف هییبثٌس ٍ ٍاغُ اؾپٌسا َُّلیؽ ضا ثطای

تىبًِ ضا احؿبؼ ًویوٌٌس ،آىّب ذبضج اظ

تَنیف افطازی وِ احؿبؼ ًیبظ فَق الؼبزُ ثِ

عجیؼتكبى هبًٌس وطم نسپب وِ حطیهبًِ گل آشیي

ذطیس ٍالؼی السام زاضًس اؾتفبزُ هیوٌس تفبٍت

ضا هیثلؼس ػول هیوٌٌس" .زض ازثیبت خسیستط

ثطچؿتّب هْن اؾت (لی ٍ هبیؿیه .)2004،وطٍیگط

ذطیس ٍؾَاؾی ثِ ػٌَاى ذطیس تىطاضی هعهي وِ

ایي فؼبلیتّب ضا زض یه ػجبضت پیًَس هیظًس:

تجسیل قسُ ثِ پبؾد اٍلیِ زض هَاخِ ثب ضٍیسازّب یب

ّعیٌِّب ٍ ذطیسّبی ٍؾَاؾی وِ آى ضا ثِ ػٌَاى

احؿبؾبت هٌفی تؼطیف قسُ اؾت .ایي ًَع اظ

انطاض همبٍهت ًبپصیط ثِ ذطیس الالم ذهَنبً

ذطیس وطزى ًِ تٌْب ثِ فطز ثلىِ ثِ ذبًَازُ ٍ

لجبؼ تؼطیف هیوٌس .زیتوبض تطخیح هیزّس اظ

خبهؼِ ًیع هیتَاًس آؾیت ثطؾبًسّ .وچٌیي

ٍاغُ ذطیس هفطط اؾتفبزُ وٌس ظیطا زضن اٍ اظ

هیتَاًس هٌدط ثِ ٍلرطخی ،ثسّی قسیس ٍ ًْبیتب

ػول ذطیس زض ظًدیطُ پیَؾتِای اظ هؼوَلی تب

ٍضقىؿتگی قَز .ذطیس ٍؾَاؾی ،ذطیس وٌتطل

افطاعی لطاض گطفتِ اؾت ٍ اٍ ًتیدِ هیگیطز وِ

ًكسُ ،ذطیس اػتیبزی ،ههطف اػتیبزی ،ذطیس

ههطفوٌٌسگبى ٍؾَاؾی اظ لحبػ ویفیت تفبٍتی

(لی ٍ

افطاعیّ ،وِ انغالحبتی ثطای قطح ایي لطثبًیبى
3
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ثب ههطفوٌٌسگبى ػبزی ًساضًس .آؾتَؼ ،زیتثَض

عجمِ ذطیس ثسٍى لهس هَضز تَخِ لطاض گیطز:

ٍ زضاضی ّن هؼتمسًس هكبّسُ ذطیس ٍؾَاؾی ثِ

ذطیس ّبی یبزآٍضی قسُ ،ذطیس ّبی یبزآٍضی

ػٌَاى هَضز افطاعی اظ یه حبلت ولی ثطای ذطیس

ًكسُ .ذطیس ّبی یبزآٍضی قسُ ٌّگبهیىِ ههطف

زض خْت ههطفوٌٌسُ ًطهبل هوىي اؾت لبثل

وٌٌسُ ،یه هحهَل ضا هكبّسُ ًوبیس اتفبق هی

اعویٌبىتط اظ زٍ ثرف وطزى ههطفوٌٌسگبى ثِ

افتس ٍ هكبّسُ ثِ ػٌَاى یه فؼبل وٌٌسُ ذطیس یب

«ًطهبل» ٍ «ٍؾَاؾی» ثبقس.

ثِ ػجبضتی تلٌگط ذطیس ثب یبزآٍضی ایٌىِ هحهَل

 -2خزیذ آنی

زض ذبًِ توبم قسُ اؾت ٍ ههطف وٌٌسُ هحهَل

زض ًگبُ اٍل ذطیس آًی یه هفَْم ؾبزُ ٍ

ضا ًیبظ زاقتِ ٍ آى ضا ثبیؿتی ذطیساضی وٌس ،ػول

آؾبى ثِ ًظط هی آیس اهب یه هفَْم پیچیسُ ٍ چٌس

هی وٌسًَ .یؿٌسُ ایي ًَع ذطیس ضا ثِ ػٌَاى یه

(ثبتتی ٍ فطلٍ ،1998،ضپالًىي ٍ ّط

ًَع ذطیس آًی هَضز تَخِ لطاض زازُ ثَز .زیسگبّی

اثبزیّ ،2001،بضهبًىیبگلَ ٍ ّوىبضاى 7)2009،یىی اظ

وِ تَؾظ ازثیبت حبضط ضز قسُ اؾتًَ .یؿٌسگبى

ثیكتطیي تؼبضیف پصیطفتِ قسُ اظ ذطیس آًی اظ

ثِ عَض ٍیػُ اثجبت ًوَزًس وِ ذطیس آًی یه

ضان )1987(8هی ثبقس وِ ثسیي قطح اؾت وِ،

ذطیس یبزآٍضی ًكسُ هی ثبقس .زٍهیي ذهَنیت

ذطیس آًی ٌّگبهی ضخ هی زّس وِ ههطف وٌٌسُ

یؼٌی ػسم تفىط زاللت زاضز ثط فمساى اضظیبثی

یه هیل هعهي ،اغلت لسضتوٌس ٍ ًبگْبًی ثطای

هكتطی زض ذهَل هحهَل ٍ ثی ظاضی اظ تفىط

ذطیس ثی زضًگ چیعی ضا تدطثِ هی ًوبیس.

زض هَضز ًتبیح ثلٌس هست ٍ تٌْب ثب اغوبو ،زض

خبًع ٍ ّوىبضاًف )2003(9ؾِ ذهَنیت انلی

اًدبم اضظیبثی ًتبیح وَتبُ هست زض شّي ٍ ًْبیتب

ذطیس آًی ضا قٌبؾبیی ًوَزًس :ثسٍى لهس یب

ؾَهیي ذهَنیت هطثَط اؾت ثِ فَضیت ذطیس.

ًبذَاؾتِ ،ثسٍى تفىط ،فَضی یب ثی زضًگ .اٍلیي

ثِ عَض هثبل زٍضُ ظهبًی ثیي هحطن زیسى

ذهَنیت ،ثسٍى لهس اقبضُ ثِ هَلؼیتی زاضز وِ

هحهَل ٍ زض ًتیدِ ذطیس هحهَل ذیلی وَتبُ

ههطف وٌٌسُ ثِ عَض فؼبل زض خؿتدَی ثطای

اؾت .ذطیس آًی یه ػول ؾطیغ اؾت یؼٌی

هحهَل ًیؿت اهب هحهَل ضا زض زٍضُ ذطیس،

توبیل ههطف وٌٌسُ ثِ ذطیس هحهَل تمطیجب

ذطیساضی هی وٌس .زض ایٌدب همسهتبً الظم اؾت زٍ

ثالفبنلِ ثؼس اظ هكبّسُ ًوَزى هحهَل ثسٍى

ٍخْی هی ثبقس.

ثىبضگیطی تفىط ظیبز.
7

Baetty&Ferrel,Verplanken&Herabadi
,Harmancioglu et al
8
Rack
9
Jones &et al

00

(ضان.)1987،

ٍضپالًىیي ٍ ّطاثبزی( ،)2001زٍ خٌجِ انلی
اظ ذطیس آًی ضا قٌبؾبیی ًوَزًس .اٍلیي خٌجِ ثب

بررسی تاثیر ویژگی های شخصیتی بر رفتار خریذ آنی و خریذ وسواسی (هورد هطالعه :دانشگاه های استاى گلستاى)

فمساى ثطًبهِ ضیعی ٍ تفىط ٍ تبهل اضتجبط زاضز.

زاضای قَض ٍ قَق ،زاضای اػتوبز ثِ ًفؽ ٍ زاضای

ّوبًغَض وِ لجال ثحث قس ذطیس آًی انَال یه

احؿبؾبت هثجت اؾت .افطاز ثطٍى گطا توبیل ثِ

ذطیس فبلس ثطًبهِ ضیعی ٍ زضثطزاضًسُ فمساى

اختوبػی ثَزى ،احؿبؾی ثَزى ٍ نویوی ثَزى

اضظیبثی اظ خبًت ذطیساض اؾت .انَال آًچِ ذطیس

زاقتِ ٍ هؼوَال ثب افطاز هتفبٍت ثْتط وٌبض هی آیٌس.

آًی اظ ذطیس ثطًبهِ ضیعی هتوبیع هی ؾبظز ،ویفیت

ثطًٍگطایبى ٌّگبم وبض ضٍحیبت ٍ حبالت هثجت

ٍ وویت اعالػبتی اؾت وِ لجل اظ ایٌىِ ذطیس

زاقتًِ ،ؿجت ثِ قغلكبى ،احؿبؼ ضضبیت ثیكتط

اًدبم گیطز تدعیِ ٍ تحلیل هی قَز ٍ ظهبًی وِ

ٍ ػوَهبً زضثبضُ ؾبظهبى ٍ هحیظ پیطاهًَی قبى

ثیي هكبّسُ ًوَزى یه هحهَل ٍ ذطیس آى ثىبض

احؿبؼ ثْتطی زاضًس.

گطفتِ هی قَز ایي اؾتسالل نَضت گطفتِ اؾت

وبؾتبّ ٍ 1999،بٍویٌع ،ثؿت ٍ وبًی)1385 ،

وِ ظهبى ثىبضگطفتِ قسُ ثطای یه ذطیس آًی زض

ة) تطببق پذیزی (هعبؽزتی بودى) :ایي ٍیػگی

همبیؿِ ثب زیگط ذطیسّبی ثطًبهِ ضیعی قسُ اًسن

ثِ گطایف افطاز ثِ ّوؿبى ثَزى ثب زیگطاى اضتجبط

هی ثبقس ،ظیطا همساض ووتطی اظ اعالػبت تَؾظ

هی یبثس .افطاز ثب ٍیػگی تغبثك پصیطی ،لبثل

ههطف وٌٌسُ پطزاظـ هی قًَس ٍ ّوچٌیي ّیچ

اػتوبز ،ضٍضاؾتًَ ،ع زٍؾت ،هْطثبى ٍ زاضای

گًَِ اضظیبثی پیبهسّبی ثلٌس هست اًدبم ًوی

ذهیهِ اظ ذَز گصقتگی ،پیطٍ ،هتَاضغ ٍ

گیطز .زٍهیي خٌجِ وِ تَؾظ ٍضپالًىیي ٍ ّطاثبزی

فطٍتي ٍ ذَـ للت ّؿتٌس .افطاز تغبثك پصیط

هغطح قس ،ثب خٌجِ ّیدبى اضتجبط زاضز .ذطیس آًی

هؼوَالً ّسایت وٌٌسگبى تین ّب هی ثبقٌسّ .وچٌیي

هَخت پبؾد ّبی ّیدبًی ًیطٍهٌسی هی قَز.

آى ّب هٌبؾت ثطای تسضیؽ ،اهَض ضٍاًكٌبؾی،

ههطف وٌٌسگبى هتؼسزی ثَزُ اًس وِ اػالم

هكبٍضُ ،وبضّب ٍ فؼبلیت ّبی اختوبػی اًس .اظ

ًوَزًس احؿبؾبتی ّوچَى ّیدبى ،لصت ،تطؼ ٍ

آًدب وِ ایي افطاز زض پی ایدبز ؾبظگبضی ٍ ضاحت

ذكٌَزی ضا زض عی فطایٌس ذطیسقبى تدطثِ ًوَزُ

وٌبض آهسى ثب افطاز ّؿتٌس ،هؼوَال اظ هجبحث

اًس

10

(ضاثطت هه وطی ٍ پل
11

اذتالف ظا یب ثحث ثطاًگیع اختٌبة هی ٍضظًس.

(ّبؾوي )2000،

(ضاثطت هه وطی ٍ پل وبؾتبّ ٍ1999،بٍویٌع ،ثؿت ٍ وبًی،

 -3ویضگی هبی ؽخصيتی
الف) بزونگزایی :ثطٍى گطایی ثِ نفبتی اعالق
هیگطزز وِ آى زضخِ ای اؾت وِ قرم،
پطاًطغی ،هؼبقطتی ،خؿَض ،فؼبلّ ،یدبى علت ٍ
Hausman

10

)1385

پ) وظيفه ؽنبعی ،وجذاى یب دلغوسی
(هغئوليت پذیز بوى) :ایي ثؼس هؼیبض ؾٌدف

Robert McCrae & Paul Costa

11
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لبثلیت اعویٌبى اؾت .فطز ثب ٍخساى ثبال ،فطزی

ػاللِ ثِ خلَُ ّبی ٌّطی ،وٌدىبٍ ًؿجت ثِ ایسُ

قبیؿتِ ،هٌظنٍ ،ظیفِ قٌبؼّ ،سف خَ ،زاضای

ّبی زیگطاى ،ثب احؿبؾبت ثبظ ،زاضای ایسُ ٍ السام

اًضجبط قرهیٍ ،لتقٌبؼ ٍ لبثل اتىب (هكبٍض)

گطا ّؿتٌس.

هی ثبقسٍ .ظیفِ قٌبؾی ،زض ثؿیبضی اظ هَلؼیت

ّبٍویٌع ،ثؿت ٍ وبًی )1385 ،افطازی وِ گكَزگی زض

ّبی ؾبظهبًی ،هفیس ٍ هْن تلمی قسُ ٍ قبذم

پصیطفتي تدطثیبت زاضًس ،ثطای هكبغلی وِ زض آى

هٌبؾجی ثطای پیكگَیی ػولىطز زض ثؿیبضی اظ

ّب تحَل ٍ تغییط ظیبز ضٍی هی زّس ٍ یب ًیبظ ثِ

هكبغل هی ثبقس .چطا وِ توبیل ایي افطاز ثطای

ًَآٍضی یب ضیؿه لبثل هالحضِ ای زاضًس ،هی

(ضاثطت هه وطی ٍ

تَاًٌس هفیس ٍالغ قًَس .ثطای هثبل وبض آفطیٌبى،

زؾتیبثی ثِ هَفمیت ثیكتط اؾت.

(ضاثطت هه وطی ٍ پل وبؾتبٍ 1999،

پل وبؾتبّ ٍ 1999،1بٍویٌع ،ثؿت ٍ وبًی)1385 ،

هؼوبضاى ،ػبهالى تغییط زض ؾبظهبىٌّ ،ط هٌساى ٍ

ت) رواى رنجورخواهی (بی ثببتی احغبط):

زاًكوٌساى تئَضی پطزاظ ،ػوَهب زض ایي ٍیػگی زض

ایي ثؼس ثِ تَاًبیی فطز زض تحول اؾتطؼ هطثَط

ؾغح ثبالیی لطاض زاضًس.

هی قَز .افطاز ثب ٍیػگی ضٍاى ضًدَضی زاضای

وبؾتبّ ٍ 1999،بٍویٌع ،ثؿت ٍ وبًی)1385 ،

ثجبت احؿبؾی پبییي اًس .ایي افطاز ًگطاى ،ػهجی،

 -4فزضيه هبی پضوهؼ

هبیَؼ ٍ ًباهیس ،زاضای اؾتطؼ ،ذدبلتی ،آؾیت

ضٍاى ضًدَض ذَاّی ثط ذطیس ٍؾَاؾی تبثیط زاضز.

پصیط ٍ قتبثعزُ ّؿتٌس .افطاز ضٍاى ضًدَض هؼوَال

ثطٍى گطایی ثط ذطیس ٍؾَاؾی تبثیط زاضز.

حبل ٍ َّای هٌفی زض هحیظ وبض ذَز زاقتِ ٍ

اؾتمجبل اظ تدطثِ ّبی خسیسثط ذطیس ٍؾَاؾی

ػوَهب ًگطـ هٌفی ًؿجت ثِ وبض ذَز زاضًس.

تبثیط زاضز.

هوىي اؾت زض تهوین گیطی ّبی گطٍّیً ،فَش

هؼبقطتی ثَزى ثط ذطیس ٍؾَاؾی تبثیط زاضز.

ّكیبض وٌٌسُ زاقتِ ثبقٌس وِ ایي اهط اظ عطیك ثیبى

هؿَلیت پصیطثَزى ثط ذطیس ٍؾَاؾی تبثیط زاضز.

خٌجِ ّبی هٌفی تهوین اذص قسُ نَضت هی

ضٍاى ضًدَض ذَاّی ثط ذطیس آًی تبثیط زاضز.

گیطًس.

(ضاثطت هه وطی ٍ پل وبؾتبّ ٍ1999 ،بٍویٌع،

(ضاثطت هه وطی ٍ پل

ثطٍى گطایی ثط ذطیس آًی تبثیط زاضز.

ثؿت ٍ وبًی)1385 ،

اؾتمجبل اظ تدطثِ ّبی خسیس ثط ذطیس آًی تبثیط

ث) ببس بودى نغبت به تجزبه (اعتقببل اس تجزبه

زاضز.

هبی جذیذ) :آذطیي ثؼس ،هیعاى ػاللِ افطاز ًؿجت

هؼبقطتی ثَزى ثط ذطیس آًی تبثیط زاضز.

ثِ تبظگی ٍ وؿت تدطثِ ّبة خسیس ضا ًكبى هی

هؿَلیت پصیطثَزى ثط ذطیس آًی تبثیط زاضز.

زّس .افطاز ثب ایي ٍیػگی زاضای لسضت تریل،

ذطیس آًی ثط ذطیس ٍؾَاؾی تبثیط زاضز.

02
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ٍؾَاؾی ٍ ذطیس آًی ٍ ،زض ؾوت چپ هتغیط

 -5هذل هفهوهی پضوهؼ
هسل هفَْهی اؾتفبزُ قسُ زض ایي پػٍّف

ّبی هؿتمل وِ ّوبى اثؼبز ٍیػگی ّبی قرهیتی

زاضای ؾِ ثرف انلی (ذطیس ٍؾَاؾی ،ذطیس

یؼٌی ثطًٍگطایی ،اؾتمجبل اظ تدطثِ ّبی خسیس،

آًی ٍ ٍیػگی ّبی قرهیتی) اؾت وِ زض قىل

هؼبقطتی ثَزى ،ضٍاى ضًدَضذَاّی ٍ هؿئَلیت

 1هسل ولی تحمیك ًكبى زازُ قسُ اؾت زض ؾوت

پصیط ثَزى ضا زض ثط گطفتًِ ،كبى زازُ قسُ اؾت.

ضاؾت ٍ ٍؾظ هتغیط ّبی ٍاثؿتِ یؼٌی ذطیس
قىل ( :)1هسل هفَْهی پػٍّف

 -6جبهعه آهبری و حجن نوونه

گیطی لبثل زؾتطؼ (ضاحت) اؾتفبزُ قسُ اؾت ٍ

پضوهؼ

ثب اؾتفبزُ اظ فطهَل ّبی هطثَط زض ؾغح اعویٌبى

پػٍّف حبضط زض ظهیٌِ ثطضؾی تبثیط ٍیػگیْبی

 ٍ .95ؾغح ذغبی  0.5حدن تمطیجی ً 385فط

قرهیتی ثط ذطیس ٍؾَاؾی ٍ آًی نَضت گطفتِ

ترویي ظزُ قس.

اؾت .ایي پػٍّف اظ ًظط ّسف وبضثطزی ٍ اظ

 -7روػ و ابشار گزدآوری اطالعبت

ًظط ضٍـ تَنیفی–پیوبیكی اؾت.

زض ایي تحمیك خْت خوغ آٍضی زازُ ّب اظ

خبهؼِ ی آهبضی ایي پػٍّف قبهل زاًكدَیبى،

ضٍـ هیساًی اؾتفبزُ قس ٍ اعالػبت هَضز ًیبظ زض

اؾبتیس ٍ وبضهٌساى زاًكگبُ ّبی اؾتبى گلؿتبى هی

ایي پػٍّف ثِ ٍؾیلِ پطؾكٌبهِ ای وِ حبٍی 7

ثبقٌس .زض ایي پػٍّف ثطای ًوًَِ گیطی اظ ضٍـ

پطؾف هطثَط ثِ ذطیس ٍؾَاؾی 4 ،پطؾف

ذَقِ ای ٍ ثطای اًتربة افطاز اظ ضٍـ ًوًَِ

هطثَط ثِ ذطیس آًی ٍ  49پطؾف هطثَط ثِ پٌچ
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ٍیػگی قرهیتی ثَزُ ،خوغ آٍضی قسُ اؾت .زض
ضوي زض پطؾكٌبهِ ایي پػٍّف اظ عیف پٌچ
گعیٌِ ای لیىطت (وبهال هربلف ،هربلفً ،ظطی
ًساضم ،هَافك ٍ وبهال هَافك) اؾتفبزُ قسُ اؾت.
ثطای ثطضؾی ٍیػگی ّبی قرهیتی اظ پطؾكٌبهِ
ًئَ 12تَؾظ وبؾتب ٍ هه وطی ٍ 13ثطای هتغیط
ّبی ٍاثؿتِ اظ پطؾكٌبهِ ذطیس ٍؾَاؾی ٍ ذطیس
آًی وِ تَؾظ خَضؾىًَگ ٍ ؾَضثَم 14عطاحی
قسُ اؾت ٍ تَؾظ نبحجٌظطاى هسیطیت هَضز
تبییس لطاض گطفتِ ،اؾتفبزُ قسُ اؾت.

 -8روایی و پبیبیی تحقيق
ثطای اعویٌبى اظ پبیبیی ثبالی پطؾكٌبهِ اثتسا
تؼساز  40پطؾكٌبهِ زض ثیي یه خبهؼِ آهبضی
پیف آظهَى گطزیس ٍ پؽ اظ خوغ آٍضی ٍ
هحبؾجِ آلفبی وطًٍجبخ ،همساض آى ثطای ّط یه اظ
هتغیطّب ثسؾت آٍضزُ قس وِ ثیبًگط پبیبیی
پطؾكٌبهِ ّبی هصوَض هی ثبقس (زض ثؼضی اظ
هتغیطّب تؼسازی اظ ؾَاالت حصف قسُ تب آلفبی
وطًٍجبخ ثِ همساض لبثل لجَل ثطؾس) ٍ زض ًْبیت
پؽ اظ اعویٌبى اظ پبیبیی آى پطؾكٌبهِ ّب تَظیغ
قس .ضطایت آلفبی وطًٍجبخ ثطای توبهی ؾبظُ ّب
زض خسٍل ً 1كبى زازُ قسُ اؾت وِ ّوگی ثیكتط
اظ ّ 0/7ؿتٌس.

Revised
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خسٍل ( :)1ضطایت آلفبی وطًٍجبخ
ًبم

تؼساز ؾَال

اًساظُ ًوًَِ

همساض آلفبی وطًٍجبخ
اٍلیِ

پؽ اظ حصف

پطؾكٌبهِ ول

71

40

% 88.05

-

ضٍاى ضًدَضذَاّی

12

40

% 22.99

% 75.05

ثطًٍگطایی

12

40

% 42.45

% 78.05

اؾتمجبل اظ تدطثِ ّبی خسیس

12

40

% 64.05

% 75.05

هؼبقطتی ثَزى

12

40

% 77.04

-

هؿئَلیت پصیط ثَزى

12

40

% 77.60

-

ذطیس ٍؾَاؾی

7

40

% 81.97

-

ذطیس آًی

4

40

% 76.56

-

 -9بزاسػ هذل

خسٍل  2حسٍز هدبظ ّط یه اظ قبذم ّب ضا ًیع

ثطای تؼییي ثطاظـ هسل تحمیك "قبذم ّبی

ًكبى هی زّسّ .وبًغَض وِ زض خسٍل  2هالحضِ

ثطاظًسگی" هرتلفی زض ًظط گطفتِ قسُ اؾت وِ

هی وٌیس ،توبهی قبذم ّب زض حس هدبظ ذَز

زض خسٍل ً 2كبى زازُ قسُ اًسّ .ط یب اظ قبذم

لطاض زاضًس ٍ هی تَاى ًتیدِ گطفت وِ هسل اظ

ّبی ثسؾت آهسُ ثِ تٌْبیی زلیل ثط ثطاظًسگی هسل

ثطاظـ هٌبؾجی ثطذَضزاض اؾت.

یب ػسم ثطاظًسگی آى ًیؿتٌس ،ثلىِ ایي قبذم ّب
ضا ثبیس زض وٌبض یىسیگط ٍ ثب ّن تفؿیط وطز.
خسٍل ( :)2ثطاظـ هسل
همساض

قبذم

6.069
7

2

زاهٌِ هدبظ


df

ووتط اظ 3

0.867

 /df

2

ووتط اظ 0/1

0.000

RMSEA

ثبالتط اظ 0/9

0.983

NFI

ثبالتط اظ 0/9

1.000

CFI

ثبالتط اظ 0/9

1.003

IFI

ثبالتط اظ 0/9

0.996

GFI

ثبالتط اظ 0/8

0.982

AGFI
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ثطای تَنیف ّطچِ ثْتط ًوًَِ آهبضی ٍیػگی
ّبی خوؼیت قٌبذتی پػٍّف زض خسٍل 3آهسُ
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ثهَضت هدعا عجمِ ثٌسی قسُ اؾت.

اؾت .زض ایي خسٍل فطاٍاًی ؾِ قبذم
خٌؿیت ،هیعاى تحهیالت ٍ ؾي ضا زض ًوًَِ

خسٍل (ٍ :)3یػگی ّبی خوؼیت قٌبذتی
ضزیف

ٍیػگی ّبی خوؼیت قٌبذتی

قبذهِ

فطاٍاًی

زضنس

1

خٌؿیت

هطز

127

% 33

ظى

258

% 67

2

ؾغح تحهیالت

فَق زیپلن

112

% 29

لیؿبًؽ

228

% 59

فَق لیؿبًؽ

38

% 10

زوتطا

7

%9

3

ؾي

ووتط اظ  20ؾبل

108

% 28

 20تب  24ؾبل

177

% 46

 25تب  29ؾبل

70

% 18

 30ؾبل ٍ ثیكتط

30

آسهوى فزضيه هبی تحقيق و نتبیج آى هب:
ثطای تدعیِ ٍ تحلیل زازُ ّب اظ هسل هؼبزالت
ؾبذتبضی اؾتفبزُ قسُ اؾت .ثط اؾبؼ هحبؾجبت

%

اًدبم قسُ ٍ ثب تَخِ ثِ زازُ ّبی تحمیك ًتبیح
ظیط حبنل قسُ اؾت وِ زض خسٍل  4هكبّسُ هی
وٌیس.

خسٍل(ً :)4تبیح پػٍّف

02

اثط ؾبظُ

ثِ ؾبظُ

آظهَى تی

ضطیت هؿیط

ًتیدِ آظهَى

روان رنجور خواهی

خزید وسواسی

3.31

0.18

تبییس

بزونگزایی

خزید وسواسی

1.25

0.06

ضز

استقبال اس تجزبه های جدید

خزید وسواسی

-0.09

-0.01

ضز

معاشزتی بودن

خزید وسواسی

1.48

0.1

ضز

مسولیت پذیزبودن

خزید وسواسی

-0.36

-0.03

ضز

روان رنجور خواهی

خزید آنی

0.37

0.03

ضز

بزونگزایی

خزید آنی

-2.01

-0.21

تبییس

استقبال اس تجزبه های جدید

خزید آنی

-0.07

-0.01

ضز

معاشزتی بودن

خزید آنی

3.97

0.51

تبییس

مسولیت پذیزبودن

خزید آنی

-0.18

-0.03

ضز

خزید آنی

خزید وسواسی

12.36

0.33

تبییس

بررسی تاثیر ویژگی های شخصیتی بر رفتار خریذ آنی و خریذ وسواسی (هورد هطالعه :دانشگاه های استاى گلستاى)

فزضيه اول :ثط اؾبؼ آهبضُ  ،tهتغیط ضٍاى

حبوی اظ آى اؾت وِ همبزیط آى ووتط اظ 1.96

ضًدَضذَاّی ثط هتغیط ذطیس ٍؾَاؾی زض ؾغح

اؾت.

 95زضنس ضاثغِ هؼٌبزاض زاضز .لصا هیتَاى ثیبى

فزضيه چهبرم :ثط اؾبؼ آهبضُ  ،tهتغیط هؼبقطتی

زاقت وِ فطضیِ اٍل تبییس هیگطزز ٍ ضاثغِ ایي زٍ

ثَزى ثط هتغیط ذطیس ٍؾَاؾی زض ؾغح  95زضنس

هتغیط ثب ّن ،ذغی ٍ اظ ًَع هؿتمین اؾت؛ یؼٌی

ضاثغِ هؼٌبزاض ًساضز .لصا هیتَاى ثیبى زاقت وِ

ثب افعایف ضٍاى ضًدَضذَاّی ،ذطیس ٍؾَاؾی

فطضیِ ضز چْبضم هیگطزز .همساض ضطیت هؿیط

افعایف هی یبثس .همساض ضطیت هؿیط ثطاثط ثب 0.18

ثطاثط ثب  0.1اؾت ّوچٌیي همساض آهبضُ  tثطای

اؾت وِ ًكبى زٌّسُ ایي اؾت وِ اگط همساض هتغیط

پبضاهتط  1.48هحبؾجِ قسُ ٍ حبوی اظ آى اؾت وِ

ضٍاى ضًدَضذَاّی یه ٍاحس افعایف یبثس ،ثِ

همبزیط آى ووتط اظ  1.96اؾت.

احتوبل  95زضنس همساض ذطیس ٍؾَاؾی0.18 ،

فزضيه پنجن :ثط اؾبؼ آهبضُ  ،tهتغیط هؿئَلیت

ٍاحس وبّف ذَاّس یبفتّ .وچٌیي همساض آهبضُ t

پصیط ثَزى ثط هتغیط ذطیس ٍؾَاؾی زض ؾغح 95

ثطای پبضاهتط 3.31 ،هحبؾجِ قسُ ٍ حبوی اظ آى

زضنس ضاثغِ هؼٌبزاض ًساضز .ثٌبثطایي هیتَاى ثیبى

اؾت وِ همبزیط آى ثیكتط اظ  1.96اؾت.

زاقت وِ فطضیِ پٌدن ضز هی گطزز .همساض ضطیت

فزضيه دوم :ثط اؾبؼ آهبضُ  ،tهتغیط ثطًٍگطایی

هؿیط ثطاثط ثب  -0.03اؾت ّوچٌیي همساض آهبضُ t

ثط هتغیط ذطیس ٍؾَاؾی زض ؾغح  95زضنس تبثیط

ثطای پبضاهتط  -0.36هحبؾجِ قسُ ٍ حبوی اظ آى

هثجت ٍ هؼٌبزاض ًساضز ،لصا هیتَاى ثیبى زاقت وِ

اؾت وِ همبزیط آى ووتط اظ  1.96اؾت.

فطضیِ زٍم ضز هی گطزز .همساض آهبضُ  tثطای

فزضيه ؽؾن :ثط اؾبؼ آهبضُ  ،tهتغیط ضٍاى

پبضاهتط  1.25هحبؾجِ قسُ ٍ حبوی اظ آى اؾت

ضًدَضذَاّی ثط هتغیط ذطیس آًی زض ؾغح 95

وِ همبزیط آى ووتط اظ 1.96اؾت.

زضنس ضاثغِ هؼٌبزاض ًساضز .لصا هیتَاى ثیبى زاقت

فزضيه عوم :ثط اؾبؼ آهبضُ  ،tهتغیط اؾتمجبل اظ

وِ فطضیِ قكن ضز هیگطزز .همساض ضطیت هؿیط

تدطثِ ّبی خسیس ثط هتغیط ذطیس ٍؾَاؾی زض

ثطاثط ثب  0.03اؾت ّوچٌیي همساض آهبضُ  tثطای

ؾغح  95زضنس ضاثغِ هؼٌبزاض ًساضز .ثٌبثطایي

پبضاهتط  0.37هحبؾجِ قسُ ٍ حبوی اظ آى اؾت وِ

هیتَاى ثیبى زاقت وِ فطضیِ ؾَم ضز هیگطزز.

همبزیط آى ووتط اظ  1.96اؾت.

همساض ضطیت هؿیط ثطاثط ثب  -0.01اؾت ّوچٌیي

فزضيه هفتن :ثط اؾبؼ آهبضُ  ،tهتغیط ثطًٍگطایی

همساض آهبضُ  tثطای پبضاهتط  -0.09هحبؾجِ قسُ ٍ

ثط هتغیط ذطیس آًی زض ؾغح  95زضنس تبثیط هٌفی
ٍ هؼٌبزاض زاضز ٍ ضاثغِ ایي زٍ هتغیط ثب ّن ،ذغی
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ٍ اظ ًَع هؼىَؼ اؾت؛ یؼٌی ثب افعایف

همساض ذطیس آًیٍ 0.51 ،احس افعایف ذَاّس

ثطًٍگطایی ،ذطیس آًی وبّف هی یبثس لصا هیتَاى

یبفتّ .وچٌیي همساض آهبضُ  tثطای پبضاهتط 3.97

ثیبى ًوَز وِ فطضیِ ّفتن تبییس هی گطزز .همساض

هحبؾجِ قسُ ٍ حبوی اظ آى اؾت وِ همبزیط آى

ضطیت هؿیط ثطاثط ثب  -0.21اؾت وِ ًكبى زٌّسُ

ثیكتط اظ  1.96اؾت.

ایي اؾت وِ اگط همساض هتغیط ثطًٍگطایی یه

فزضيه دهن :ثط اؾبؼ آهبضُ  ،tهتغیط هؿئَلیت

ٍاحس افعایف یبثس ،ثِ احتوبل  95زضنس همساض

پصیط ثَزى ثط هتغیط ذطیس آًی زض ؾغح  95زضنس

ذطیس آًیٍ 0.21 ،احس وبّف ذَاّس یبفت.

ضاثغِ هؼٌبزاض ًساضز .ثٌبثطایي فطضیِ زّن ضز

ّوچٌیي همساض آهبضُ  tثطای پبضاهتط -2.01

هیگطزز .همساض ضطیت هؿیط ثطاثط ثب  -0.03اؾت

هحبؾجِ قسُ ٍ حبوی اظ آى اؾت وِ همبزیط آى

ّوچٌیي همساض آهبضُ t

ثیكتط اظ 1.96اؾت.

هحبؾجِ قسُ ٍ حبوی اظ آى اؾت وِ همبزیط آى

فزضيه هؾتن :ثط اؾبؼ آهبضُ  ،tهتغیط اؾتمجبل اظ

ووتط اظ  1.96اؾت.

تدطثِ ّبی خسیس ثط هتغیط ذطیس آًی زض ؾغح 95

فزضيه یبسدهن :ثط اؾبؼ آهبضُ  ،tهتغیط ذطیس آًی

زضنس ضاثغِ هؼٌبزاض ًساضز .ثٌبثطایي فطضیِ ّكتن

ثط هتغیط ذطیس ٍؾَاؾی زض ؾغح  95زضنس تبثیط

ضز هیگطزز .همساض ضطیت هؿیط ثطاثط ثب -0.01

هثجت ٍ هؼٌبزاض زاضز ٍ ضاثغِ ایي زٍ هتغیط ثب ّن،

اؾتّ .وچٌیي همساض آهبضُ  tثطای پبضاهتط -0.07

ذغی ٍ اظ ًَع هؿتمین اؾت؛ یؼٌی ثب افعایف

هحبؾجِ قسُ ٍ حبوی اظ آى اؾت وِ همبزیط آى

ذطیس آًی ،ذطیس ٍؾَاؾی افعایف هی یبثس .لصا

ووتط اظ  1.96اؾت.

هیتَاى ثیبى ًوَز وِ فطضیِ یبظزّن تبییس هی

فزضيه نهن :ثط اؾبؼ آهبضُ  ،tهتغیط هؼبقطتی

گطزز .همساض ضطیت هؿیط ثطاثط ثب  0.57اؾت وِ

ثَزى ثط هتغیط ذطیس آًی زض ؾغح  95زضنس تبثیط

ًكبى زٌّسُ ایي اؾت وِ اگط همساض هتغیط ذطیس

هثجت ٍ هؼٌبزاض زاضز ٍ ضاثغِ ایي زٍ هتغیط ثب ّن،

آًی یه ٍاحس افعایف یبثس ،ثِ احتوبل  95زضنس

ذغی ٍ اظ ًَع هؿتمین اؾت؛ یؼٌی ثب افعایف

همساض ذطیس ٍؾَاؾیٍ 0.57 ،احس افعایف ذَاّس

هؼبقطتی ثَزى ،ذطیس آًی افعایف هی یبثس .لصا

یبفتّ .وچٌیي همساض آهبضُ  tثطای پبضاهتط 12.36

هیتَاى ثیبى ًوَز وِ فطضیِ ًْن تبییس هی گطزز.

هحبؾجِ قسُ ٍ حبوی اظ آى اؾت وِ همبزیط آى

همساض ضطیت هؿیط ثطاثط ثب  0.51اؾت وِ ًكبى

ثیكتط اظ 1.96اؾت.

زٌّسُ ایي اؾت وِ اگط همساض هتغیط هؼبقطتی

نتيجه گيزی و پيؾنهبدات

ثَزى یه ٍاحس افعایف یبثس ،ثِ احتوبل  95زضنس

22

ثطای پبضاهتط -0.18
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تحمیك حبضط ثب ّسف ثطضؾی تبثیط ٍیػگی

قرهیت ثط ضٍی ضفتبض ذطیس ٍؾَاؾی ٍ آًی زض

ّبی قرهیتی ثط ذطیس ٍؾَاؾی ٍ آًی نَضت

ؾبل ً ٍ 2012یع هغبلؼِ هیىَتبخؿبن زض ؾبل

گطفتِ اؾت .ضفتبض ذطیساضاى ٍؾَاؾی پیبهسّبی

 2012تحت ػٌَاى "آیب قرهیت ثط ذطیس

قسیس ّن ثطای فطز هجتال قسُ ٍ ّن ثطای زیگطاى

ٍؾَاؾی اثط زاضز؟" تبثیط هتغیط ثطًٍگطایی ثط

زاضز .ایي گطٍُ اظ ههطف وٌٌسگبى ثِ ػلت ذطج

ذطیس آًی تبییس وطزًس.

وطزى ثیف اظ زضآهس ٍ هسیطیت ضؼیف هبلی

زض آذطیي گبم هی تَاى ثِ تبثیط هؿتمین ذطیس

ثسّىبضی ٍ ٍضقىؿتگی ثْوطاُ ذَاّس زاقت،

آًی ثط ذطیس ٍؾَاؾی وِ قست آى ًیع ثؿیبض

هیتَاًس هكىالت التهبزی ّن ثطای ذَزقبى ٍ

ثبالؾت اقبضُ وطز .ثب تَخِ ثِ ایي فطضیِ هیتَاى

ّن ثطای ذبًَازقبى ایدبز وٌٌس.

ثِ ایي ًىتِ اقبضُ وطز وِ ،افطازی وِ ذطیس آًی

زض ایي تحمیك زض ضاؾتبی ثطضؾی ٍیػگی ّبی

اًدبم هی زٌّس توبیل ظیبزی ثِ ذطیس ٍؾَاؾی

قرهیتی ثط ذطیس ٍؾَاؾی ٍ ذطیس آًی هسلی

زاضًس .عجك هغبلؼبت پیكیي وِ تَؾظ ؾبى ٍ

وِ التجبؼ قسُ اظ هسل (قبّدْبى ٍ ّوىبضاى،

ّوىبضاى زض ؾبل  2004زض هَضز اثط ضٍاًكٌبذتی

 )2012اؾت اضائِ ٍ پؽ اظ تحلیل هَضز تبییس لطاض

ثط ذطیس ٍؾَاؾی ٍ آًی نَضت گطفت ،تبثیط

گطفت زض ایي تحمیك زاًكدَیبى ٍ وبضهٌساى

هثجت ٍ هؿتمین ذطیس آًی ثط ذطیس ٍؾَاؾی تبییس

زاًكگبُ ّبی اؾتبى گلؿتبى هَضز هغبلؼِ لطاض

وطزًس.

گطفتِ زض ًوًَِ ای قبهل ثط ً 385فطً .تبیح تحلیل

ذطیس ٍؾَاؾی خٌجِ ّبی التهبزی ،اختوبػی

زازُ ّب حبوی اظ تبثیط هثجت ذطیس آًی ثط ذطیس

ٍ ضٍاًی ٍیطاًگطی زاضز ٍ زض اغلت هَاضز فطز ضا

ٍؾَاؾی ٍ تبییس  4فطضیِ اظ فطضیبت تحمیك ثَز.

زچبض ثحطاًْبی ضٍحی ٍ ضٍاًی هبًٌس افؿطزگی،

ػالٍُ ثط ایي ًتبیح ًكبى زاز وِ هتغیط ضٍاى

اضغطاة هی وٌس .ایي افطاز اظ ػعت ًفؽ پبییي

ضًدَضذَیی ثط ذطیس ٍؾَاؾی تبثیط زاضز .ثب

ثطذَضزاضًس ٍ ًظط زیگطاى تبثیط ظیبزی زض تهوین

تَخِ ثِ ایي فطضیِ هیتَاى ثِ ایي ًتیدِ ضؾیس،

گیطی آًْب زاضز .ثب تَخِ ثِ ایٌىِ ذطیس ٍؾَاؾی

افطازی وِ ًگطاى ،ػهجی ،هبیَؼ ٍ ًباهیس ،زاضای

عطف تیطُ ٍ تبض ضفتبض ههطف وٌٌسُ اؾت ٍ

اؾتطؼ ،ذدبلتی ،آؾیت پصیط ،قتبثعزُ ٍ زهسهی

ثبتَخِ ثِ اّویت هؿبلِ ٍ پیبهسّبی هٌفی آى زض

هعاج ّؿتٌس ثیكتط ثِ ؾوت ذطیس ٍؾَاؾی ؾَق

ظًسگی اختوبػی ٍ فطزی ثِ هؿئَالى پیكٌْبز هی

پیسا هی وٌٌسّ .وچٌیي عجك هغبلؼبت پیكیي

گطزز وِ ثب آهَظـ قْطًٍسی ،هْبضتْبی ظًسگی

تَؾظ قبّدْبى ٍ ّوىبضاى زض همبلِ تبثیط

ٍ قبزاة ظیؿتي اظ عطیك آهَظـ ٍ پطٍضـ ٍ
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فطٌّگ ؾبظی ثط اؾبؼ ًیبظّبی اهطٍظ خبهؼِ،

لگبم گؿیرتِ تكَیك هیقَز ظیطا ضقس ههطف ضا

ؾجه ٍ ًگطـ ظًسگی افطاز ،احؿبى ضضبیتوٌسی

هؼبزل ثب ضقس تَلیس ٍ اقتغبل ٍ افعایف ؾغح

زض افطاز تمَیت قَز .ثٌبثطایي زاقتي آگبّی ٍ

ظًسگی هیزاًٌس اهب ایي وبض ثِ ثْبی ترطیت هحیظ

قٌبذت ّط فطز اظ ػَاهل تبثیطگصاضز ًحَُ ههطف

ظیؿت ٍ وبّف ٍ اتوبم هٌبثغ اضظقوٌس خبیگعیٌی

ذَز ،هیتَاًس ثِ یه ههطف وٌٌسُ ثْتط تجسیل

ًبپصیط توبم قسُ اؾت .ایٌطٍ زض للوطٍ ؾیبؾت

قَز .افعٍى ثط ایي ،ثِ ههطف وٌٌسگبى ووه هی

گصاضی ػوَهی ،زٍلت ثب ایدبز لَاًیي ٍ همطضات

وٌس تب زض فطایٌس ذطیس لبزض ثبقٌس ثِ ضاّجطزّبی

زض ثبظاض هیتَاًس ثط ضفتبض ههطف وٌٌسُ تبثیط گصاضز

وِ قطوتْب ثطای فطٍـ وبالّبی ذَز اؾتفبزُ هی

هثل هحسٍز وطزى تجلیغبت زذبًیبت.

وٌٌس پی ثجطز.
ّوچٌیي

اهیس اؾت وِ تحمیك حبضط تب حسٍزی
اظ

تَاًؿتِ ثبقس اّویت هفَْم ذطیس ٍؾَاؾی ٍ آًی

گبّی

ثطذی

فطٍقٌسگبى

ضؼفّبی قرهیتی ثؼضیّب ثطای ضؾیسى ثِ

ضا َّیسا وطزُ ٍ ایي حمیمت وِ افطاز ثِ ٍاؾغِ

ؾَز ثیكتط ثْطُ هیثطًس ثِ ایي هؼٌی وِ چٌس

ٍیػگی ّبی قرهیتی یكبى  ،ضفتبض ذطیس هتفبٍت

وبالی هكبثِ ضا ثب لیوتّبی هتفبٍت ثِ ذطیساض

ًكبى هیسٌّس ،نحِ گصاضز.

ػطضِ هیوٌٌس ٍ یب گبّی فطٍقٌسُ ثط هجٌبی ًَػی

تحمیك حبضط هحسٍزیت ّبی چٌسی زاضز وِ

ضٍاىقٌبؾی ػبهیبًِ افطاز ضا ثِ ذطیسّبی

الظم اؾت هحممبًی وِ لهس ازاهِ ایي ضاُ ضا

غیطضطٍضی یب گطاى تطغیت هیوٌس .ثلیغبت ثطای

زاضًس ،آًْب ضا هَضز تَخِ لطاض زٌّس .ایي

افعایف فطٍـ هحهَلّب ًیع ػوَهب ثط هجٌبی

هحسٍزیت ّب ػجبضتٌس اظ:

ضٍاىقٌبؾی اؾت ٍ اظ ًیبظّبی عجیؼی یه اًؿبى

 -1زض تحمیك اًدبم قسُ فمظ پٌچ ٍیػگی

ثٌْدبض ثْطُ هیگیطز .گبّی ًیع ثباؾتفبزُ اظ

قرهیتی هه وطی ٍ وبؾتب هَضز ثطضؾی لطاض

ضًگّبی ٍیػُ ثطای وبالّبی ذبل ٍ ثؿتِثٌسی

گطفتِ اؾت ٍ زیگط ٍیػگی ّبی قرهیتی هَضز

هَخت افعایف فطٍـ ایي وبالّب هیگطزز .ثطای

اؾتفبزُ لطاض ًگطفتِ اؾت .پیكٌْبز هیكَز ثطای

ًوًَِ ،اؾتفبزُ اظ ضًگّبی آثی ٍ ؾفیس ثطای

تحمیمبت آتی زیگط ٍیػگیْبی قرهیتی اؾتفبزُ

وبالّبی ثْساقتی ٍ هَاز قَیٌسُ ٍ ضًگّبی ظضز

قَز.

ٍ ؾطخ ٍ لَُْای ثطای هَاز ذَضاوی ٍ ثؿتِثٌسی

 -2اظ هْوتطیي هحسٍزیت ّبی وِ زض ایي تحمیك

آًْب هَخت افعایف فطٍـ ایي وبالّب هیگطز .زض

هیتَاى ًبم ثطز ػَاهلی ًظیط ؾي ،خٌؿیت ،هیعاى

ول ،اهطٍظ زض خَاهغ نٌؼتی ههطف ثِ نَضتی

تحهیالتٍ ،ضؼیت تبّل ،هیعاى زضآهس هبّیبًِ ٍ
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تؼساز افطاز ذبًَازُ هی ثبقس ٍ وِ زض تحمیك

لیوت ،تطفیؼبت فطٍـ ،آهیرتِ ّبی ثبظاضیبثی ٍ

حبضط اظ آًْب اؾتفبزُ ًكسُ اؾت.

 ...پػٍّف اًدبم قَز.

 -3ثب تَخِ ثِ تحمیك نَضت گطفتِ زض هحیظ

 -5خْت افعایف تؼوین پصیطی ثیكتط ًوًَِ ثِ

زاًكگبُ اًدبم گطفتِ هیتَاى ایي هَضَع ضا ثِ

خبهؼِ پیكٌْبز هی قَز اظ ضٍـ ّبی زیگط

ػٌَاى هحسٍزیت زض ًظط گطفت ٍ پیكٌْبز هی

اًتربة ًوًَِ هثال ضٍـ ًوًَِ ثطزاضی احتوبلی

قَز وِ زض هحیظ ّبی هثل فطٍقگبُ ّبی ظًدیطُ

اؾتفبزُ قَز.

ای ایي تحمیك نَضت پصیطز.
 -4ثب تَخِ ثِ ٍؾؼت ػلن ثبظاضیبثی پیكٌْبز هی
قَز وِ ثط ضٍی ؾبیط هتغیطّبی ثبظاضیبثی ًظیط
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Influencing Personality on compulsive buying and impulsive buying
(Case Study: Universities of Golestan Province of Iran)
Dr.N.Delafrooz

Dr.M.Taleghani

M.Farahzad

ABSTRACT
The purpose of this study is to investigate effect of personality on compulsive
buying and impulsive buying behavior. This study in terms of purpose is applied
research and in terms of method description – inferential and survey. A survey
approach was chosen to gather information directly from students enrolled in
public and private universities located in the state of Golestan Province, Iran. A
total of 384 completed questionnaires were analyzed using path analysis to
identify effects of personality on compulsive buying and impulsive buying
behavior. The sampling method used in this study, was the cluster sampling and
after data collection through questionnaires, path analysis and structural equation
and LISREL software, was used for data analysis. The result of study showed
among five personality characteristics, extraversion and agreeableness have a
direct and positive effect on compulsive and impulsive buying behavior.
Key words: Personality, compulsive buying, impulsive buying, consumer
behavior.
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