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 چکیده 
-گیری مصرفهای تصمیمبررسی شیوههدف پژوهش 

 هایشیوهآن عوامل اجتماعی بر  یرتأثکنندگان نوجوان و 
است. عوامل اجتماعی شدن به چهار  در مدارسگیری تصمیم

 .اندشدهیمتقسدسته کلی والدین، رسانه، همتایان و مدرسه 
 کنندگان نوجوانگیری مصرفشیوه تصمیم هشتو نیز 
گرا، آگاه از قیمت، آگاه از مد، آگاه از نام تجاری، )کمال شامل

 کلیدسته جو، سردرگم و تصادفی( که به سه وفادار، لذت
ر هر تأثیکه  اندشدهیمتقسسودمندگرا، اجتماعی و نامطلوب 

شدن بر این سه شیوه تصمیمیک از این عوامل اجتماعی
 ازنظرپژوهش حاضر  است. قرارگرفته یموردبررسگیری 

زء ها جآوری دادهروش گرد ازنظرو هدف، کاربردی است 
گیری روش نمونه است. همبستگی -های توصیفیپژوهش

آوری اطالعات، بوده و ابزار گرد تصادفی ایخوشه صورتبه
در  آموزان. جامعه آماری پژوهش کلیه دانشاستپرسشنامه 

 200ای که نمونه بودند شهر سنندج 12-17سنی  دامنه
یک و ها از مدارس راهنمایی و دبیرستان مناطق نفری از آن

ها با داده وتحلیلیهتجزند. شهر سنندج انتخاب شد چهار
 18Amos افزارنرماستفاده از مدل معادالت ساختاری و 

کنندگان . نتایج پژوهش نشان داد که مصرفشدهانجام
گیری سودمندگرا تنها از والدین و نوجوان با شیوه تصمیم

نوجوانان دارای شیوه  کهیدرحالپذیرند همتایان تأثیر می
 هاهرسانگیری اجتماعی هم از همتایان و هم از تصمیم
ز گیری نامطلوب او نیز نوجوانان دارای شیوه تصمیم متأثرند

 پذیرند.رسانه و مدرسه تأثیر می
گان:  ید واژ ماعی شددددن، شدددیوهکل نان، اجت های نوجوا

 گیری، مدارستصمیم
 

  

Abstract 

The aim of current research is investigation of 

decision making of teenagers’ consumers and the 

effects of socialization elements on making 

decision methods in schools.  Being of social divide 

two whole parts include parents, media, fellows, 

and school and 8 decision making of teenager 

consumers include (perfectionist, inform about 

price, inform about mode, inform about business 

name, fidelity, self-indulgent, confuse and random) 

that divided in three general categories: 

utilitarianism, sociable and unsuitable and the 

effect of each one has been investigated on three 

making decision methods. The present study is an 

applied in terms of purpose, and in term of 

collecting data method clause descriptive – 

correlational research. Sampling Method is 

Random and the tool of collecting information is 

questionnaire. statistical society of research was all 

of the students in the 12-17 age of Sanandaj that 200 

people of them choose by guidance and high school 

in 1and 4 region of Sanandaj city. data analyzing 

did by using the structural equations model and 

Amos18 software. the results show that teenager 

consumers by using utilitarianism making decision   

just effected by parents and fellows. while the 

teenagers with social decision making effected by 

fellows and media and also the teenagers with 

unsuitable decision making effected by media and 

school. 

Key words: Teenagers, socialization, decision 

making methods, schools. 
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 مقدمه

 مشترک یهاجنبهجلب شده که یکی از  به این موضوعاز محققان بسیاری اخیر توجه  یهادههر د

 تواندیمباره مصرف در هاآنو تصمیمات  کنندهمصرفگی ن است که همآ هاانسانمیان تمام 

 .موفقیت یا شکست برخی صنایع را به همراه داشته باشد

امر  کنندگان به یکگیری مصرفهای تصمیمهای اصلی مؤثر بر شیوهشناسایی مؤلفه روینا از    

 است. بررسی رفتار خرید شدهیلتبدوکارهای مختلف در کسب ضروری برای بازاریابی محصوالت

. دقیق است یبررس یازمندنانی نیز کنندگان ایربخش مهمی از گروه مصرف عنوانبه نوجوانان

رای کننده را بذهنی هستند که رویکرد مصرف هایشگرا،کنندگانمصرفگیری های تصمیمشیوه

 .کنندتعیین می انتخاب از میان انبوه محصوالت در بازار

ای هشود. دسته اول شیوهکننده به سه دسته کلی تقسیم میگیری مصرفشیوه تصمیم    

ی گرا و آگاه از کاالهاکنندگان کمالطلبانه که شامل مصرفگیری سودمندگرا یا منفعتتصمیم

که شامل مصرف استگیری اجتماعی یا برجسته های تصمیم. دسته دوم شیوهشودنوظهور 

م و نهایتًا دسته سو شودتجاری  گرا و وفادار به نامتجاری، آگاه از قیمت، لذت کنندگان آگاه از نام

کنندگان گیری مصرفهای تصمیمشوند و شامل شیوهگیری نامطلوب نامیده میهای تصمیمشیوه

در حوزه مطالعات صورت گرفته  (.1996، 1باشند )شیمدارای خرید آنی و سردرگم در انتخاب می

گیری متأثر از عوامل اجتماعی شیوه تصمیم هشت کننده نشان داده است که اینرفتار مصرف

 (.2007 ،2هستند )الچنس و لگالت ها، همتایان و مدرسه(شدن)شامل والدین، رسانه

بیشترین تأثیر  یککدام شدندر میان عوامل اجتماعی له اصلی پژوهش حاضر این است کهمسأ    

 ریگییمتصم هاییوهشچگونگی  .ان نوجوانان داردکنندگگیری مصرفهای تصمیموهرا بر شی

 یریپذجامعهطرح است که در این پژوهش بررسی رابطه م لهأمسچیستی  عنوانبه کنندگانمصرف

، رار دهدق یرتأثنوجوان را تحت  کنندگانمصرف گیرییمتصم هاییوهشکه بتواند  یعامل عنوانبه

 .است شدهمطرحمطالعاتی  خأل عنوانبه

مطالعه واحدهای خریدکننده و  ؛شودیمذیل تعریف  صورتبهنیز  کنندهمصرفرفتار     

. این هایدهااکتساب، مصرف و دور انداختن کاالها، خدمات، تجارب و  یمتصدیندهای مبادله، آفر

 شدهعشرواز مراحلی است که با اکتساب  ییهامجموعیند مبادله شامل آفرکه  دهدیمتعریف نشان 

. هنگام بررسی شودیمگذاری کاال یا خدمات تمام و در کنار یابدیمسمت مصرف ادامه با حرکت به

                                                           
1. Shim 

2. Lanhance & Legault 
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ا ر کنندهمصرفبر انتخاب کاال یا خدمت از طرف  یرگذارتأث، پژوهشگران عوامل مرحله اکتساب

 (.21 :1388، 1)مون و مینور کنندیمتحلیل 

، دانش و هامهارتاست که افراد از محیط خود  شده یفتعرفرایندی  عنوانبهکردن تماعیاج    

به  یژهوبه کنندهمصرفشدن ، اجتماعیآورندیمدست را به کنندهمصرفش نگرش مربوط به نق

 .(1974، 2)وارد گرددیبرم کنندهمصرفدانش و نگرش  یهامهارتروند یادگیری 

 نندکیماعمال  کنندهمصرفعامل اجتماعی شامل نیروهایی است که دیگر افراد بر رفتار خرید     

 (.1999 3)عمر،

 :بندی نمودطبقه ذیل دسته کلی چهارتوانند در را می این عوامل

 -است: مانند رابطه والد شدهیینتعها که نقش یادگیرندگی افراد در آن یررسمیغهای سازمان -1

 کودک؛

ها تعیین نشده است: مانند رابطه گروه های غیررسمی که نقش یادگیرندگی افراد در آنسازمان -2

 شخص؛ -همتایان

ها تعیین نشده است: مانند رابطه رسانههای رسمی که نقش یادگیرندگی افراد در آنسازمان -3

 شخص؛ -های جمعی

 -است: مانند رابطه معلم شده یینتعها های رسمی که نقش یادگیرندگی افراد در آنسازمان -4

 آموز.دانش

مصرف شدن یاجتماعمستقیم بر فرایند  طوربهاصلی که چهار عامل از میان این عوامل،     

است  شدهیدهبرگز، هستنددارند و شامل والدین، مدارس، همتایان و رسانه  یرتأثکنندگان نوجوان 

دارند و دو عامل دیگر بر تعامل اجتماعی آنان  یرتأثکه دو عامل اول بر روی رشد تحصیلی نوجوان 

 (.2005 ،4مؤثر هستند )چاودا و همکاران

 طورهبشناختی هستند که  یریگجهتذهنی و  هایالگو کنندهمصرف گیرییمتصم یهاسبک    

 (.1985 ،5برای انتخاب خرید تسلط دارند )اسپرولز کنندهمصرفمداوم بر رویکرد 

مختلفی هنگام  یهاسبکاز  کنندگانمصرفآن است که  دهندهنشانتحقیقات مختلف     

ر د کنندگانمصرفرویکرد ذهنی  هاسبک. این کنندیمبا تصمیمات در بازار پیروی  شدنمواجه

تمرکز خود را از مطالعه فرایندهای پیچیده  یراً اخمحققان  وبرای خرید است  گیرییمتصمیند آفر

                                                           
1. Mon&Minor 

2. Ward 

3. Omar 

4. Chawda&etal 

5. Sprols 
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در  نندهکمصرفهنی ذ یریگجهت بر یدتأککه  کنندهمصرف هایگیرییمتصمبه  گیرییمتصم

 ( .1985 ،1)اسپرولز و کندال انددادهدارد تغییر  گیرییمتصم

کرد یک روی»، کندیمرا چنین تعریف  کنندگانمصرف گیرییمتصم هاییوهش( 1985) اسپرولز    

 یهاانتخابپیوسته بر  طوربهکه  استساختارمند و ذهنی و ادراکی در مقابل خرید 

 گیرییمتصمهمواره عامل اصلی محرک  هایژگیو. این «گذاردیم یرتأث کنندگانمصرف

 هایشیگرا عنوانبه کنندهمصرف گیرییمتصم هاییوهش یطورکلبه. باشندیم کنندگانمصرف

درباره انتخاب از میان محصوالت موجود در بازار را  کنندهمصرفکه رویکرد  شودیمذهنی تعریف 

 یبنددستهکه در سه رویکرد زیر  است گیرییمتصمشیوه  هشت یرندهدربرگ و کندیمتعیین 

 (.2009، 2) موکلیس شوندیم

 طورهب: ویژگی این گروه از افراد این است که شخص ، آگاه از کیفیت باالگراکمال کنندهمصرف

این  .(2009عمر ، ) استدنبال دستیابی به بهترین کیفیت از یک محصول به دقتبهو  سامانمند

که  کنندیممرتب برای دست یافتن به بهترین کیفیت محصول جستجو  طوربه، کنندگانمصرف

 یندبطبقه «کافی خوب اندازهبه»دنبال کیفیت باال بوده و به محصوالتی که در دستهبه اصوالً

 .(2009)موکلیس،  کنندینم، اکتفا شوندیم

کنندگان، افرادی را شامل میاین مصرف یطورکلبه: آگاه از قیمت و ارزش پول کنندگانمصرف

 ترهای پایینالخصوص قیمتهای فروش محصوالت و علیای درباره قیمتشوند که آگاهی ویژه

 باشندشان میرداختیپول پ یازا دربه بهترین ارزش  یافتندست دنبال به یطورجدبهدارند و 

 (.1996)شیم، 

ورد کننده را در ماین رویکرد گرایش مصرف: کننده آگاه از نام تجاری، قیمت برابر کیفیتمصرف

سنجد. این افراد کسانی هستند که تجاری معروف می نام باو  تریمتقگرانخرید یک جنس 

که محصوالت  دارند اعتقادو معروف را خریداری کنند و  یمتقگرانتجاری  یهانامدهند ترجیح می

یشتر را ب شدهیغتبل تجاری یهانامها همچنین دارای کیفیت باالتر، قیمت باالتری نیز دارند. آن

 (.1996 پسندند )شیم،می

آگاه از کاالهای نوظهور و مد روز: این افراد کسانی هستند که تمایل به جستجو در  کنندهمصرف

روز کنند و از امکانات مورد محصوالت و خدمات جدید دارند و تمایل دارند همیشه خود را به

کنندگان، محصوالت جدید و نوآورانه (. این گروه از مصرف2009 )موکلیس، جدید استفاده نمایند

                                                           
1. Sproles & Kendall 

2. mokhlis 
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 صورتبهبرند. این افراد گونه ویژگی، لذت میارند و از جستجوی محصوالت دارای اینرا دوست د

 (.1996 هستند )شیم، دنبال تنوعمداوم به

کنندگان، خرید را یک فعالیت خوشایند این گروه از مصرف: طلبیشآساو  گرالذتکننده مصرف

د. این افراد کسانی هستند که از خرید خرندانند و صرفاً برای سرگرمی و تفریح، محصولی را میمی

 (.2009 برند )موکلیس،می مختلف لذتکردن و نگاه کردن و گزینش محصوالت 

اً عمومکنندگان این گروه، افرادی هستند که مصرف :کننده دائمی و وفادار به نام تجاریمصرف

 (. 2009 ست )عمر،مشخص و ثابت ا مطلوبشانهای و فروشگاه تجاری یهانام

 ریزی خاصی برایاین افراد کسانی هستند که برنامه :دقتیب)آنی( و  کننده انگیزشیمصرف

هیچ توجهی به میزان پول خرج شده ندارند و اغلب  هاآنرسد که ندارند. به نظر می یدهایشانخر

ی اکنندگان کسانی هستند که تمایل به خرید لحظهشوند. این مصرفاز تصمیماتشان پشیمان می

 (.1996 )شیم، دارند

مینان قد اطااین گروه از افراد کسانی هستند که ف کنندگان سردرگم در مقابل چند انتخاب:مصرف

شوند و نیازمند باشند و در گزینش چندین انتخاب در دسترس،سردرگم و عاجز میالزم می

و  تجاری یهانامکنندگان ها هستند. این مصرفاطالعات زیادی برای انتخاب یکی از آن

 ازحدیشیباطالعات  احتماالًشناسند و کسانی هستند که بسیاری را برای انتخاب می یهافروشگاه

 (.2009 )عمر، در زمینه بازار دارند

تلف یل مخشود و به دال باید تعریف کنندهمصرف گیرییمتصمدر  خصوصبهجوانان نونقش     

 ،بیاتشان هستند )اسپرولز و کندالآگاه در تجرجوانان عاشق مصرف و نو. قرار گیرند یموردبررس

1986). 

ین گیری خانواده در سنمطالعات اخیر نشان داده است که نوجوانان درگیری بیشتری در تصمیم    

کنندگانی هستند که در رفتار نوجوانان مصرف روینازا(.2005 ،1)تینسون و نانکارو تر دارندپایین

که از کجا خرید کنند و نوجوانان برای این فردمنحصربهکنند و الگوی خریدشان معقول عمل می

از عوامل اجتماعی شدن شامل خانواده، همتایان، رسانه و  متأثریا چه چیزی را خریداری کنند، 

 .(2008 همکاران، و2)سیدن استمدرسه 

آیند شمار میکننده بهبه چند دلیل جزء موضوعات بسیار جالب تحقیقات مصرف، این موضوع    

 زیرا:

                                                           
1. Tinson & Nancarrw 

2. Sidin  
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 یهاالوسسنهمو  سالبزرگافراد گیری تصمیمبر خرید و  یرگذاریتأثافراد نوجوان توانایی  .1

 .(2009 )موکلیس، رادارندخود 

شوند بر جامعه و فرهنگ، جزء عامالن تغییر محسوب می یرگذاریتأثنوجوانان از طریق  .2

 .)همان منبع(

روند که به روش شمار میهکنندگان قدرتمند بافراد نوجوان جزء مصرف یابیمنظر بازاراز  .3

 .کنندخاص خود پولشان را خرج می

 .(2009 ،1)شارما و داسگوپتا رشد بازار محصوالت برای نوجوانان در حال افزایش است .4

واده گیری خانکنندگان در تصمیممشارکت عنوانبهتمایل به پذیرش و تشویق نوجوانان  .5

 .شده است بیشتر

کنندگان گیری مصرفهای تصمیمبررسی شیوه"( در پژوهش خود تحت عنوان 1996شیم )    

 طوربه شدن یاجتماععوامل یر تأثکه  به این نتیجه رسید "نوجوان از دیدگاه اجتماعی شدن

های رمتغی کنند.گیری نوجوانان بازی میهای تصمیمبر شیوه یرگذاریتأثنقش مهمی در  روشن

یری گهای تصمیمهمبستگی معناداری با شیوه، های بنیادی اجتماعی خصوص متغیرای بهزمینه

 دارد. کنندهمصرف

ای و شناخت های مدرسه( در مطالعه خود با عنوان بررسی رابطه بین بچه2004) 2رز و هاریدین    

خرید را برای  والدین تصمیمنام تجاری دریافتند که هیچ دوره خاصی برای خرید وجود ندارد و 

 گیرند.های خود میبچه

را بررسی کردند که  کنندهمصرف شدنیاجتماعمهم در  مؤثر( عوامل 0052) 3داتسون و هیات    

 اجتماعی یرتأثدهد: کننده را نشان میمصرف شدن یاجتماع مؤثرعامل مهم نتایج بررسی پنج 

یت نتایج اهم .است ت نام تجاریاهمیت خرید و اهمی ،خانوادهیر تأث، اهمیت تلویزیون، ییعقال یرغ

 .دهدشدن را نشان میوامل اجتماعینسبی ع

ها و کنند: بچهوالدین چه فکر می» ،عنوانتحت ( در مطالعه خود 2006) و همکاران4کلی    

ان درک کودک یبر رورسانه، همتایان و والدین  یرتأث، به بررسی دیدگاه والدین از  «غذاهای سالم

رسانه و اذیت کردن والدین در  یرتأثاثر معناداری بین ، که انداز محصوالت غذایی سالم پرداخته

 فروشگاه یافت شد. 

                                                           
1. Sharma & Dasgupta 

2. Ross & Harradine 

3.  Dotson & Hyatt 

4. Kelly  
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کننده: آموزان مصرفهای دانشصالحیت» ،عنوان ی تحتدر پژوهش، (2007الچنس و لگالت )

والدین، مدرسه، همتایان  ازجمله کردن یاجتماع، شناسایی منابع «شناسایی منابع اجتماعی شدن

نده کندانش مصرف یبر رو یاثر مهمدهد فقط والدین می نتایج نشان شدند. گرفته نظر مهم در

کننده مثبت و اثر رسانه و همتایان های مصرفشایستگی یبر روداشتند. اثر والدین و مدرسه 

 .بودمنفی 

عملکرد و رفتار مصرف کنندهیینتععوامل ( در پژوهش خود با عنوان  بررسی 0072)1هالوک    

 دمورهای خرید کودکان مثل سن تصمیم خرید را کننده در بازار لباس بچه ، بعضی از ویژگی

 دهد .یمنشان را ها گیری خرید بچهوالدین بر روی تصمیم یرتأثقرار داده است. که نتایج  یبررس

 یتبر ن هاآنیر تأث های اجتماعی ورسانه» عنواندر مقاله خود تحت  (2012) و همکاران2ونگ    

ی هاهای رسانهسایت، به بررسی ارتباط همساالن از طریق وب «کننده اجتماعیخرید یک مصرف

ان . نتایج نشاندپرداختههای خرید گیریآن بر نگرش درباره محصول و تصمیم یرتأثاجتماعی و 

یم غیرمستق طوربهمستقیم از همساالن و  طوربهکننده های خرید مصرفگیریدهد که تصمیممی

 از طریق تقویت مشارکت در خرید محصول اثرپذیر است.

 جوان کنندگانمورد مصرفدر  کنندهمصرف گیرییمتصمسبک ( به مطالعه 2012عزیزی )    

ه وفاداری ب) ذکرشده از مدل اصلی دو سبک تنها کهاد د نشان نتایج حاصلایران پرداخته است 

 پژوهش ایندر . دارد وجود جوان ایرانی کنندگانمصرفدر میان ( آگاهانه نام تجاری و تجاری نام

 موردمطالعه ایران جوانان سبک به گیرییمتصمبر  درآمد و سطح سن، وضعیت تأهل اثرات

 است. قرارگرفته

 است: شدهمطرحبا توجه به موضوع و هدف پژوهش فرضیات ذیل 

 سودمندگرا، ب( کنندگان الف(گیری مصرفبا مدرسه بر شیوه تصمیم آموزاندانش : تعامل1

 مثبت و معناداری دارد. یرتأثنامطلوب نوجوان  اجتماعی، ج(

 سودمندگرا، ب( کنندگان الف(گیری مصرفبا والدین بر شیوه تصمیم آموزاندانش تعامل :2

 مثبت و معناداری دارد. یرتأثنامطلوب نوجوان  اجتماعی، ج(

 سودمندگرا، ب( کنندگان الف(گیری مصرفبا همتایان بر شیوه تصمیم آموزاندانش: تعامل 3

 .مثبت و معناداری دارد یرتأثجوان نامطلوب نو اجتماعی، ج(

 سودمندگرا، ب( کنندگان الف(گیری مصرفبا رسانه بر شیوه تصمیم آموزاندانش: تعامل 4

 مثبت و معناداری دارد. یرتأثنامطلوب نوجوان  اجتماعی، ج(

                                                           
1. Haluk 

2. Wang  
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 است: مدنظربا توجه به فرضیات پژوهش و بررسی پیشینه و مبانی نظری مدل نظری زیر 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 مدل مفهومی پژوهش(: 1) نمودار

 

 پژوهش یشناسروش

های ژوهشها جزء پآوری دادهروش گرد ازنظر است وهدف، کاربردی  ازنظرپژوهش حاضر 

مدارس شهر سنندج  آموزاندانشجامعه آماری پژوهش حاضر  کلیه  .استهمبستگی  -توصیفی

به این صورت که  استای گیری خوشهروش نمونه .استسال  17-12سنی بین در دامنهدارای 

شد  نظر گرفتهیک خوشه در  عنوانبهلذا هر یک ، منطقه لحاظ شده است 4شهر سنندج دارای 

مدرسه راهنمایی و دبیرستان  چهارانتخاب گردید و در هر خوشه  تصادفبه 4و  1خوشه  2و 

از میان  آموزان این مدارس توزیع گردید.پرسشنامه میان دانش 200انتخاب شد و تعداد  تصادفبه

 لیوتحلهیتجزبود که  مناسب پرسشنامه برای تحلیل 185شده نیز تعداد های توزیعپرسشنامه

 .ها انجام شداساس این پرسشنامهاطالعات بر

آوری ادبیات پژوهش و روش میدانی برای بررسی ای برای گرددر این پژوهش از روش کتابخانه    

ی زینهبا پنج گطیف لیکرت  ساخته بامحقق است و یک پرسشنامه  شدهاستفادهفرضیات پژوهش 

 السؤ وپنجپنجاهطراحی شد. پرسشنامه پژوهش حاضر شامل "موافق کامالً "تا  "مخالف کامالً "از

کیک به تف سؤاالتتعداد  جدولکه در  استچهار متغیر مستقل و سه متغیر وابسته برای سنجش 

 .است شدهارائه

سودمند

 گرا
 هایشیوه

گیری تصمیم

 کنندگانمصرف

 مدرسه آموزدردانش

 

 والدین

عوامل 

 اجتماعی شدن
 همتایان اجتماعی

 رسانه نامطلوب

 مدرسه
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های متعددی که برای تعیین روایی ابزار پژوهش وجود دارد از روش روایی صوری از میان روش    

است به این صورت که پرسشنامه پژوهش در اختیار  قرارگرفته مورداستفادهبرای این پژوهش 

مدیران مدارس قرار گرفت و در رابطه با میزان درستی و  و معلمان و دانشگاهی تعدادی از اساتید

پرسشنامه نظرخواهی به عمل آمد. جهت بررسی پایایی پرسشنامه، یک پیش سؤاالتشفافیت 

است. مقادیر آلفای کرونباخ هریک از  شده ارائهجدول یک آزمون صورت پذیرفت که نتایج آن در 

 است. سشنامهها بیانگر مناسب بودن پایایی کلی پرمتغیر

 

 پایایی پرسشنامه تحقیق آلفای کرونباخ ضریب مقادیر (:1)جدول 

 تعداد نمونه آلفای کرونباخ سؤالتعداد  هامؤلفه ردیف

 30 767/0 8 والدین 1

 30 741/0 6 همتایان 2

 30 870/0 5 رسانه 3

 30 881/0 4 مدرسه 4

 30 751/0 9 سودمندگرا یریگمیتصمشیوه  5

 30 723/0 14 اجتماعی یریگمیتصمشیوه  6

 30 801/0 7 نامطلوب یریگمیتصمشیوه  7

8  
مجموع متغیرها                                        

53 
929/0 30 

 

 هایافته

جنسیت، سن، مدرک تحصیلی  لحاظ از شدهیگردآورهای در قسمت آمار توصیفی ابتدا داده

قرار  یموردبررس در تحقیق کنندهمشارکتآموزان تومان( دانش ن و میزان مقرری هفتگی)بهوالدی

 بیانگر نتایج کلی آمار توصیفی پژوهش است. دو جدولگرفت که 

 

 
 

 

 (: توصیف جمعیت شناختی نمونه2جدول )

 دانش آموزان شاخص
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فهومی مدل م براساسپس از بررسی نتایج آمار توصیفی و جمعیت شناختی، بین هر دو متغیر )    

نتایج کلی همبستگی  قرار گرفت. موردسنجشspss20 افزار تحقیق( رابطه همبستگی با کمک نرم

 است. شدهارائه سه جدولدر 
 

 بین متغیرهای اصلی تحقیقپیرسون  همبستگی ضرایب (:3جدول )

 نامطلوب اجتماعی سودمندگرا مدرسه رسانه همتایان والدین 

       1 والدین

 همتایان
 

18/0  

012/0  
1      

 رسانه
 

0.15 

043/0  

0.30 

000/0  
1     

 مدرسه

 

0.23 

002/0  

0.12 

26/0  

0.27 

000/0  
1    

 سودمندگرا

 

0.28 

000/0  

27/0  

000/0  

0.28 

000/0  

0.27 

000/0  
1   

 اجتماعی

 

0.33 

35/0  

0.30 

000/0  

0.34 

000/0  

0.40 

006/0  

0.50 

000/0  
1  

 نامطلوب

 

0.21 

32/0  

0.19 

10/0  

0.30 

000/0  

0.25 

000/0  

0.42 

000/0  

0.42 

000/0  
1 

 جنسیت

 

 پسر دختر

2/42% 2/36% 

 سن
12 13 14 15 16 17 

1/15% 8/17% 5/25% 8/16% 2/16% 0/7% 

 مدرک تحصیلی

 مادر  ایپدر 

 سانسیلفوق لیسانس پلمیدفوق دیپلم پلمید ریز

5/19% 

3/30% 

2/29% 

8/30%  

4/18% 

2/16%  

2/22% 

8/17%  

7/9% 

3/4%  

 مقرری

)هفتگی به 

 تومان(

 5000زیر
5000-

10000 

10000-

15000 
 20000باالی 15000-20000

6/28% 8/37% 4/12% 7/9% 3/11% 

 سال تحصیلی

اول 

 راهنمایی

دوم 

 راهنمایی
 دوم دبیرستان اول دبیرستان سوم راهنمایی

3/17 8/17 0/27 5/19 4/18 
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وان بیان تها محاسبه گردید و نیز با توجه به نتایج همبستگی میمتغیرسطح معناداری تمامی     

های اصلی موجود همبستگی در سطح مناسبی است و این امر امکان تحلیل کرد که میان متغیر

 کند.بیشتر را فراهم می

 به شرح زیر است: شدننتایج مربوط به بار عاملی متغیر عوامل اجتماعی    
 

 نتایج مربوط به بار عاملی متغیر عوامل اجتماعی شدن: (2)نمودار 
 

قرار گیرند،  یبررس مورد( این سؤاالت C.Rبارهای عاملی با توجه به مقادیر بحرانی ) یرمقاد یدبا    

قرار داشت، بایستی  1.96تا  -1.96از مقادیر بحرانی سؤاالت در محدوده بین  هرکدام کهیطوربه

 دگانکننمصرف گیرییمتصم هاییوهشنتایج مربوط به بار عاملی متغیر . نمودآن سؤال را حذف 

 :به شرح زیر است نوجوان
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 کنندگان نوجوانگیری مصرفهای تصمیمنتایج مربوط به بار عاملی متغیر شیوه(: 3ر )نمودا

 

به  q31)نوجوان، سؤال ششم آن ) کنندگانمصرف گیرییمتصم هاییوهشدر بین سؤاالت     

 از سؤاالت این متغیر حذف شود. بایستیمهمین دلیل 

 شدتهبهای موجود با ساختار پردازد که آیا دادهییدی به بررسی این مطلب میتحلیل عاملی تأ    

 در این تحقیقسازد، برازش دارد یا نه. که شرایط همانندی را برآورده می یتجرب یشپ محدودشده

 df2ᵡ/و   RMR ،GFI ،AGFI،NFI ،IFI ،CFIهای مدل از معیاربرای ارزیابی نیکویی برازش 

 (.4 جدول)است  شده استفاده
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 یدییتأهای برازش مدل عاملی (: شاخص4جدول )

 شاخص

در  شدهمحاسبهمقدار  شاخص

 پژوهش حاضر
عالمت 

 اختصاصی
 معادل فارسی

دامنه 

قبولقابل متغیرهای  

 مستقل

متغیرهای 

 وابسته

 

 تطبیقی

 )نسبی(

NFI 
شاخص نرم شده 

 برازندگی
80/0<  981/0  989/0  

CFI 
شاخص برازش 

 تطبیقی
90/0<  935/0  954/0  

IFI 
شاخص برازندگی 

 فزاینده
90/0<  953/0  931/0  

RFI 
شاخص نیکویی 

 نسبی
90/0<  912/0  955/0  

 

 

 

 مطلق

GFI 
شاخص نیکویی 

 برازش
1نزدیک   941/0  943/0  

AGFI 
شاخص نیکویی 

شدهاصالحبرازش   
1نزدیک   871/0  942/0  

RMR 
ریشه میانگین 

 باقیمانده
048/0 نزدیک صفر  035/0  

ᵡ2/df - 3<  753/2  945/1  

 

 .دهدیمضریب استاندارد فرضیه اصلی پژوهش را نشان  4نمودار شماره 

 
 شضریب استاندارد فرضیه اصلی پژوه(: 4)نمودار 
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کنون های م، مدل ساختاری که نشانگر ارتباط بین متغیرتحلیل عاملی رازش مدلب دیأیتپس از 

 شده ارائه AMOS 18افزار است. مدل ساختاری پژوهش، با کاربرد نرم شدهارائهتحقیق است، 

 دهد.را نشان می شده یبررسهای ضرایب بین سازه پنجنمودار  .است

 

 
 

 فرعی پژوهشضرایب استاندارد مربوط به فرضیات (: 5)نمودار

 

فرضیه فرعی هفتم و فرضیات فرعی دهم و  ،فرضیه فرعی ششم، فرضیات فرعی دوم و سوم    

. مابقی اندشده(، رد 1.96تا  -1.96دلیل قرار داشتن مقادیر بحرانی آن در دامنه رد )بین یازدهم به

  ند.اشده ییدتأفرضیات فرعی 

 است. شده ارائه پنج جدولنتایج کلی مربوط به فرضیات پژوهش در 

 
 : نتایج کلی مربوط به رد و تأیید فرضیات فرعی پژوهش5جدول 

 نتیجه مقادیر بحرانی یداریمعنیب اضر فرضیات تحقیق

 فرضیه

 اول

 

گیری شیوه تصمیم –والدین 

 سودمندگرا
0.15 2.15 

تأیید 

 فرضیه

گیری شیوه تصمیم –والدین 

 اجتماعی
 رد فرضیه 1.42 0.10

گیری شیوه تصمیم –والدین 

 نامطلوب
0.003-  0.04-  رد فرضیه 
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 فرضیه

 دوم

 

گیری شیوه تصمیم –همتایان 

 سودمندگرا
0.22 2.96 

تأیید 

 فرضیه

گیری شیوه تصمیم –همتایان 

 اجتماعی
0.23 3.15 

تأیید 

 فرضیه

گیری شیوه تصمیم –همتایان 

 نامطلوب
 رد فرضیه 1.49 0.11

 فرضیه

 سوم

 

گیری شیوه تصمیم –رسانه 

 سودمندگرا
 رد فرضیه 1.54 0.11

گیری شیوه تصمیم –رسانه 

 اجتماعی
0.24 3.30 

تأیید 

 فرضیه

گیری شیوه تصمیم –رسانه 

 نامطلوب
0.22 2.89 

تأیید 

 فرضیه

 فرضیه

 چهارم

 

گیری شیوه تصمیم –مدرسه 

 سودمندگرا
 رد فرضیه 1.87 0.14

گیری شیوه تصمیم –مدرسه 

 اجتماعی
 رد فرضیه 1.33 0.10

گیری شیوه تصمیم –مدرسه 

 نامطلوب
0.19 2.53 

تأیید 

 فرضیه

 

 دهد فرضیات فرعی دوم وگونه که نتایج مربوط به مقادیر بحرانی این فرضیات نشان میهمان    

عی و نامطلوب(، فرضیه فر گیری اجتماعیهای تصمیمسوم )تأثیر مثبت و معنادار والدین بر شیوه

 گیری نامطلوب(، فرضیه فرعیششم )تأثیر مثبت و معنادار همتایان )دوستان( بر شیوه تصمیم

گیری سودمندگرا( و فرضیات فرعی دهم و هفتم )تأثیر مثبت و معنادار رسانه بر شیوه تصمیم

دلیل و سودمندگرا( بهگیری اجتماعی های تصمیمیازدهم )تأثیر مثبت و معنادار مدرسه بر شیوه

گونه که از جدول هماناند (، رد شده1.96تا  -1.96)بین  ن مقادیر بحرانی آن در دامنهقرار داشت

 .اندشده ییدتأمشخص است شش فرضیه فرعی پژوهش و نیز فرضیه اصلی پژوهش 
 

 گیریبحث و نتیجه

 تهقرارگرفبسیاری از پژوهشگران  توجه مورد کنندهمصرف گیرییمتصمکه سبک با توجه به این

 هاآناست و نیز گسترش توجه به عوامل اثرگذار بر  شدهیلتبد توجهقابلاست و به موضوعی 

 ریگییمتصم هاییوهشنوجوان، پژوهش حاضر به بررسی  کنندگانمصرفدر ارتباط با  یژهوبه



 ...گیریهای تصمیمتأثیر عوامل اجتماعی شدن بر شیوه◄232

عوامل اجتماعی رداخت که پ هاآنعوامل اجتماعی شدن بر  یرتأثنوجوان و نیز  کنندگانمصرف

 گیرییمتصمشیوه هشت ، همتایان و مدرسه بیان گردید و نیز رسانه ،شدن شامل والدین

 یرأثتنوجوان که به سه دسته سودمندگرا، اجتماعی و نامطلوب تقسیم شدند و  کنندگانمصرف

 . قرار گرفت یموردبررس گیرییمتصمشدن بر سه شیوه عوامل اجتماعی

ا از سودمندگر گیرییمتصمنوجوان با شیوه  کنندگانمصرف دهدیمهمچنان که نتایج نشان     

انه اجتماعی از همتایان و رس گیرییمتصمو نوجوانان دارای شیوه  پذیرندیم یرتأث، همتایان والدین

 . یرنداثرپذمدرسه  رسانهنامطلوب از  گیرییمتصمو نوجوانان دارای شیوه  گیرندیماثر 

 :کاربردی زیر را ارائه کرد هاییشنهادپتوان ساس نتایج پژوهش میبرا
 

با در نظر گرفتن  والدین ، رسانه ، همتایان(مدرسه و عوامل اجتماعی شدن )ایجاد و حفظ توجه به 

لذا اتخاذ  .شود هاشرکتسبب موفقیت  تواندیم کنندهمصرف گیرییمتصم هاییوهشبر  هاآن یرتأث

مناسب بازاریابی بر اساس  این اثرگذاری نقش به سزایی را در موفقیت  یهابرنامهو  هایاستس

 ایفا خواهد کرد . هابرنامه

و دوستان خود برای خرید محصوالت  وساالنسنهمکنندگان نوجوان بسیار تحت تأثیر مصرف    

نایع مختلف قرار و فعاالن صمدارس  مدیران  موردتوجهتواند موردنظرشان هستند که این امر می

  گیرد.

برای ترغیب آنان به تهیه کاال  کنندگانمصرفتوجه به جایگاه مدارس در ایجاد خواست در     

نوجوان  کنندگانمصرفکردن یک فرصت برای آگاه عنوانبهو  قرارگرفتهخاص  موردتوجه تواندیم

ان عامل رسانه و دوستدو کل  طوربهان عوامل اجتماعی شدن با توجه به اینکه در مینگریسته شود 

قشر  ودبر روی این  یگذارهدفکنندگان نوجوان دارند بنابراین را بر روی مصرف یرتأثبیشترین 

تواند بر روی دسته محصوالت همچنین مطالعات آینده می راهکار را ارائه دهد. ینمؤثرترتواند می

کننده نوجوان در مورد محصوالت و صنایع مختلف گیری مصرفمختلف انجام شود و شیوه تصمیم

های تحقیق مالحظه شود. بایستی همراه با محدودیت هایشنهادپمورد آزمون قرار گیرد.  نتایج و 

، عوامل دیگری چون سن، جنسیت، طبقه اجتماعی و..... ممکن شدهیانبدر تحقیق  چهآنبر عالوه

داشته باشد که در این پژوهش به  یرتأثنوجوان  کنندگانگیری مصرفهای تصمیماست بر شیوه

مکانی متعلق به شهرستان  ازنظرپژوهش حاضر  یهاداده کهییجاآن از پرداخته نشده است. هاآن

 ممکن است در سایر مناطق نتایج متفاوتی حاصل گردد. استسنندج 
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