نشريه علمی کاوشهای مديريت بازرگانی
سال یازدهم ،شماره بیست و دوم ،پاییز و زمستان 9318

بررسی نقش اعضای خانواده در تصمیمگیریهای خريد خانوادگی
9عباس عباسی ،9امین نیکبخت

*2

 9دانشیار گروه مدیریت ،دانشکده اقتصاد ،مدیریت و علوم اجتماعی دانشگاه شیراز
 2دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی ،دانشکده اقتصاد ،مدیریت و علوم اجتماعی ،دانشگاه شیراز
تاریخ دریافت9311/91/19 :

تاریخ پذیرش9318/13/29 :

چکیده
خانواده نقش مهمی در تصمیمگیری دارد و اینکه چه کسی بیشترین نقش را در
تصمیمگیریهای خرید خانوادگی دارد بستگی به شخصیت ،جنسیت ،عالیق و نگرش افراد
خانواده دارد بنابراین پذیرش دیدگاه افراد خانواده در تصمیمگیریها حائز اهمیت است .هدف
از این پژوهش ،بررسی نقش اعضای خانواده (والدین و فرزندان) در تصمیمگیری خرید
خانوادگی میباشد .این پژوهش ازنظر روش ،پیمایشی و از نوع توصیفی میباشد .ازنظر هدف،
کاربردی است .جامعه آماری پژوهش ،تمام خانوادههای ساکن شهر شیراز میباشد که به
روش نمونهگیری طبقهای در ده منطقه از شهر شیراز از بین خانوادههای ساکن این شهر323 ،
خانواده انتخاب شد و دادهها با استفاده از پرسشنامه جمعآوری گردید .بهمنظور تحلیل دادها
از آزمونهای کولموگروف ،من ویتنی و کروسکال والیس و برای بررسی فرضیهها از معادالت
ساختاری استفاده شد .در این پژوهش برای اندازهگیری پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای
کرونباخ استفادهشده و با استفاده از نرم  SPSSمحاسبه گردیده است .ازآنجاکه مقدار آلفای
کرونباخ مربوط به هر شاخص از  1.1بیشتر است شاخصها از پایایی مناسبی برخوردارند و
برای بررسی روایی پرسشنامه از روایی محتوای استفاده شد .نتایج این پژوهش حاکی از این
است که بین متغیرهای جمعیت شناختی و متغیر تصمیمگیری خرید رابطه مثبت و معنادار
وجود دارد .همچنین بین متغیرهای ویژگیهای والدین و نوع محصول با تصمیمگیری خرید
خانوادگی رابطه معناداری وجود دارد اما بین متغیر ویژگیهای خانواده و تصمیمگیری خرید
رابطه معناداری وجود ندارد و این فرضیه رد شد.
کلمات کلیدی :خانواده ،تصمیمگیری خرید ،خرید خانوادگی

 -*9نویسنده مسئولEmail: nikbakhtamin@ymail.com :
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مقدمه
انسانها در روند زندگی روزمره ،با تصمیمات زیادی مواجه هستند که در راسـتای
تحقـق هدفی یا ارضای نیاز و خواستهای میباشند  .یکی از نقاط مشترکی کـه بـین
همـه انسانها ،صرفنظر از گرایشها ،تحصیالت ،موقعیتها و غیـره وجـود دارد ،ایـن
اسـت کـه همگـی مصرفکنندهاند و اغلب تصمیمات آنـان متأثر از تأثیرات مـستقیم و
غیرمستقیم خـانواده میباشد .خانواده هسته اصلی خرید و استفادهکنندهی بیشتر
کاالهای مصرفی است .لذا بـسیاری از کاالها یا خدمات بیـشتر توسـط واحـدهای
خـانواده خریداری و مورداستفاده قرار میگیرند .فرزنـدان در تـصمیمات خـانواده
بهطور آشـکارا دگرگونی ایجاد میکنند .حتی وقتیکه بر فرآیند تصمیم حاکم نیستند
توان بالقوه برای شـکل دادن ائتالف با پدر یا مادر برای ایجاد تصمیم اکثریت را دارند.
مطالعات نـشان داده کـه تـأثیر فرزندان بر تصمیمات خانوار هنگامیکه آنان بزرگتر
میشوند افـزایش مییابد (سیدجوادین ،صمدی و نقدی .)9381 ،اهمیت پذیرش دیدگاه
متقابل از نحوه یادگیری والدین و بچهها در فرایند اجتماعی شدن مورد تأکید قرارگرفته
است .مطالعات نشان میدهند که مدلهای اجتماعی شدن مصرفکنندگان سنتی مجددا
باید مورد ارزیابی قرار گیرند زیرا بچهها تأثیر زیادی در تصمیمگیریهای خانوادگی
دارند (داتسون و حیات2111 ،9؛ واتن و همکاران .)2199 ،2درواقع هر عضو خانواده
نیازها و خواستههای خاص خود را دارد که این تنوع در انتخاب و تمایز نیازهای جامعه
باعث میشود بازاریابان بازار را به بخشهای مختلف و کوچک بخشبندی کنند تا افراد
متناسب با نیازهای خود هر بخش را انتخاب کنند و باعث سودآوری شوند چراکه
بازاریابان به بخشهای سودآور توجه بیشتری دارند (سینق و سینق.)2192 ،3
بازاریابها مدتهاست که خانواده را بهعنوان مهمترین واحد تصمیمگیری شناختهاند
(اسال 9181 ،2؛ کموری و گنتری  .)2111 ،5درنتیجه ،نقش خانوادههای معاصر در اعمال،
برنامهریزی و اجتماعی کردن فعالیتهای مصرفی ،هدایتکننده فعالیتهای بازاریابی

1- Dotson & Hyatt
2- Watne, Lobo, & Brennan
3- Singh. & Singh
4- Assael
5- Commuri & Gentry
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در زمان حال است (اومالی و پروتور .)2111 ،9ازلحاظ تاریخی توجه علمی به
ویژگیهای مختلف تصمیمگیریهای خانوادگی به سال  9191برمیگردد (گونری،
یورت ،کاپالن و دلن .)2111 ،2تصمیمگیری خرید در خانواده در مقایسه با تصمیمات
خرید فردی ،بسیار پیچیدهتر و گستردهتر خواهد بود .بااینحال ،تصمیمات خانوادگی
بهطور بالقوه برای تعدادی از بازاریابان از اهمیت بیشتری برخوردار است ،چراکه اکثر
کاالهای مصرفی دارای یک بودجه مشترک یا مرتبط باهم هستند .درصورتیکه در
مقایسه با تصمیمات فردی ،بسیاری از موضوعات در تصمیمات خانوادگی متفاوت
میباشند (دیکسیوس ،پیکترنیون و ریردون .)2191 ،3در زندگی روزمره خدمات و
چیزهایی توسط خانواده از طریق پشت سر گذاشتن فرایند تصمیمگیری پیچیده،
خریداری میشود .این مراحل شامل :تشخیص نیاز ،جستجوی اطالعات ،ارزیابی
گزینهها ،تصمیمگیری خرید و رفتار پس از خرید میباشد (کاتلر و دیگران .)2191 ،در
این فرایند نقشهای گوناگونی توسط اعضای خانواده ایفا میشود ،برای مثال :آغازگر،
تأثیرگذار ،کنترلکننده ،تصمیمگیرنده ،خریدار و استفادهکنندگان (شیفمن و کانوک،2
 .)2111تحقیقات در گذشته عمدتا روی نقش سن و تأثیر عوامل مختلف اجتماعی
( خانواده ،دوست و رسانه) بر روی مصرف کودکان تمرکز داشته است (هینس و
همکاران9113 ،5؛ ماچیس و دیگران .)9189 ،9تحقیقات مربوط به خرید خانواده اغلب
توجه خود را به نقش شوهر و همسر محدود میکنند ،غافل از اینکه فرزندان نقش مهمی
در این تصمیمگیری میتوانند داشته باشند (لکمن و لنسا .)9113 ،1بااینوجود ،این ممکن
است رفتار خرید خانواده را بهدرستی بیان نکند ،زیرا بسیاری از محصوالت بهطورکلی
توسط همه اعضای خانواده مصرف میشوند و فرزندان میتوانند تأثیر مستقیم و
غیرمستقیم بر تصمیم خرید داشته باشند (بلک ول و دیگران .)2119 ،8همچنین،
اکستروم و دیگران  )9181( 1بر اهمیت تأثیر دوجانبه بچهها و والدین در فرایند اجتماعی

1- O’Malley & Prothero
2- Guneri,Yurt, Kaplan, & Delen
3- Dikcius, Pikturniene, & Reardon
4- Schiffman & Kanuk
5- Haynes, Burts, Dukes, & Cloud
6- Moschis, Prahato & Mitchell
7- Lackman & Lanasa
8- Blackwell, Miniard, & Engel
9- Ekstrom, Tansuhaj, & Foxman
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شدن تأکید کردند .تحقیقات نشان میدهد که مدلهای سنتی اجتماعی شدن
مصرفکننده نیاز به ارزیابی مجدد دارد زیرا که نقش بچهها در تصمیمات خانواده
بسیار زیاد شده و والدین از بچهها یاد میگیرند (داتسون و هیات .)2115،9با بررسی
مطالعات انجامشده ،اکثر مطالعات نشان میدهد که تصمیمگیری خرید خانواده را با
ایفای نقش والدین محدود کردند یا فقط به بررسی نقش فرزندان پرداختند درصورتیکه
مطالعات پژوهشگرانی مانند ،لکمن و لنسا ( ،)9113بلک ول و دیگران ( )2119و دیگر
مطالعات نشان دادند که این محدود کردن ،رفتار خرید خانواده را بهدرستی بیان
نمیکند ،همچنین بررسیهای پژوهشگر نشان میدهد که این مسئله در مطالعات داخلی
چندانی مورد توجه قرار نگرفته است؛ بنابراین با توجه به اهمیت این مسئله ،در این
پژوهش سعی بر این است که به ارزیابی نقش اعضای خانواده در تصمیمگیری خرید
خانواده پرداخته شود.

ادبیات نظری
فرايند تصمیمگیری خانواده
فرایند تصمیمگیری خرید خانوادگی شامل :تشخیص مشکل یا نیاز ،جستجو برای
اطالعات و خرید که بستگی به نوع محصولی دارد که خرید میشود .دستهبندی
تصمیمها در خریدهای خانوادگی به این صورت است که :شوهر در تصمیمگیری نقش
غالب را دارد ،همسر نقش غالب را دارد ،یا هرکدام نقش مستقل و وابسته را در
تصمیمات دارند (سیدین ،زووی و چویی .)2192 ،2تصمیمگیری خریدهای خانوادگی،
فرایندی است که از طریق آن تصمیمات مربوط به خرید برای خانواده انجام میشود.
بیشتر خریدهایی که از طریق خانواده انجام میپذیرد بر روی اعضای خانواده تأثیر
مستقیم دارد ،زیرا هم فرایند و نتایج بر روی سالمتی اعضای خانواده و خانواده
بهعنوان یک واحد تأثیر میگذارد (همان) .تصمیمگیری اغلب بهعنوان معیار برابری
رابطه در جامعهشناسی خانواده تائید شده است (رسنبلوت ،ستیل و هیتکمب.)9118 ،3
یافتهها نشان میدهد که سهم یکسان در تصمیمگیریها ،به نظر میرسد که برای روابط

1- Dotson & Hyatt
2- Sidin. Zawawi, & Chui
3- Rosenbluth, Steil,J, &Whitcomb
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کلی مفید باشد (گری لیتل و بورکس .)9183 ،9تحقیقات مربوط به خرید خانواده اغلب
توجه خود را به نقش شوهر و همسر محدود میکنند ،غفلت از اینکه فرزندان نقش مهمی
در این تصمیمگیری میتوانند داشته باشند (لکمن و لنسا .)9113 ،بااینوجود ،این ممکن
است رفتار خرید خانواده را نادرست بداند زیرا بسیاری از محصوالت بهطورکلی
توسط همه اعضای خانواده مصرف میشوند و فرزندان میتوانند تأثیر مستقیم و
غیرمستقیم بر تصمیم خرید داشته باشند (بلک ول و دیگران .)2119 ،کیم و لی،)9111( 2
متوجه شدند که عواملی وجود دارد که موجب تغییر تأثیر فرزندان در تصمیم خرید
میشوند .این عوامل عبارتاند از :سن فرزندان ،دانش و تجربه محصول ،منابع
شخصی .فرزندان این مهارتها را از عوامل اجتماعی ازجمله ،والدین ،همساالن و
رسانهها یاد میگیرند .تحقیقات نشان داده است که کودکان نهتنها با کپی کردن رفتار
مصرف والدین خود یاد میگیرند .بلکه فشار را در جهت مخالف اعمال میکنند؛ آنها
رفتار تصمیم خرید والدین خود را در سه مقوله اصلی تحت تأثیر قرار میدهند:
اسباببازیها ،لباسها و مواد غذایی .بهطور خاص ،مادران بهاحتمال بیشتری برای
کودکان اسباببازی ،لباس و شیرینی میخرند (کاریلو ،گونزالز و سالسیدو.)2198 ،3
هر عضو خانواده نقشهای مختلفی را در تصمیمگیری خرید خانواده بازی میکنند که
بستگی به قدرت و توانایی آنها دارد .برای مثال ،کانوک و شیفمن ( ،)2115این نقشها
را اینگونه توضیح دادند.


آغازگر :کسی که مسئله یا نیاز به چیزی را تشخیص میدهد.



تأثیرگذار :اعمالنفوذ شخصی در دیگر اعضای خانواده با توجه به وضعیت
خرید خاص.



کنترلکننده :کسی که جریان اطالعات بین اعضای خانواده را کنترل میکند.



تصمیمگیرنده :کسی که توانایی و مجوز تصمیم در مورد خرید را دارد.



خریدار :کسی که به درنهایت به تکمیل خرید میپردازد.

اهمیت نقش نوجوانان در تصمیمگیری خرید خانوادگی
نقش نوجوانان در فرایند تصمیمگیری خرید به مجموعه محصوالت و طبقهبندیهای
مختلفی بستگی دارد ،چه برای مصرف شخصی یا دیگر اعضای خانواده خرید انجام
1- Gray-Little & Burks
2- Kim & Lee
3- Carrillo, Gonzalez-Sparks, & Salcedo
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شود :ماهیت اجتماعی ،جهتگیری نقش جنسیت ،جمعیتشناسی (سن ،جنسیت و غیره)
و در مراحل فرایند خرید .مشاهدهشده که نوجوانان از روشهای مختلف نفوذ در فرایند
خرید خانواده استفاده میکنند (علی و دیگران .)2193 ،یافتهها نشان میدهد که
نوجوانان در طول مراحل شناسایی و جستجوی نیاز تأثیر بیشتری دارند ،اما در مرحله
انتخاب نهایی تأثیر کمتری دارند (بلچ و دیگران.)9185 ،9
اهمیت تأثیر جوانان بر تصمیمگیری خرید
تحقیقات گذشته تا حد زیادی در شناخت رفتار کودکان نقش مهمی ایفا کردهاند ،اگرچه
اکثر مطالعات تأثیر کودکان ،مربوط به اجتماعی شدن آنهاست که بیشترین نگرانی این
است که رفتار مصرفکننده را کجا یاد میگیرند نه اینکه چگونه بر خرید واقعی تأثیر
میگذارند ،از سوی دیگر ،برعکس ،تأثیر جوانان بر تصمیمات خانواده میتواند
موردبررسی قرار گیرد .بااینحال شناختن جوانان میتواند به یک وظیفه چالشبرانگیز
تبدیل شود زیرا برخالف همتای جوانتر خود ،جوانان در تالش برای متقاعدسازی،
خالقتر هستند؛ بنابراین تأثیر بیشتری در تصمیمگیری خریدهای خانوادگی دارند
(مرقیوس2112،2؛ ابستر و دیگران.)2111،3
تأثیر فرزندان بر تصمیمگیری خریدهای خانوادگی تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار دارد
که بهصورت خالصه در جدول زیر به آنها اشارهشده است.
جدول  -8عوامل مؤثر بر تصمیمگیری اعضای خانواده
پژوهشگران

عوامل

توضیحات

سن فرزندان

بین سن و تأثیرگذاری افراد ارتباط مثبتی وجود دارد .با افزایش

(شوهام و

سن تأثیرگذاری افراد در تصمیمگی ریهای خرید افزایش مییابد.

(مرقیوس)2112 ،

داالکس ،2

)2113

مکنیل و یه )2113( 5
نوع محصول

فرزندان بر روی انتخاب انواع محصوالت که هم استفاده

(بورنز و هریسون )9185 ،9

شخصی و هم خانوادگی دارند تأثیر میگذارند.

(اهوجا و استینسون 9113 ،1؛ تینسون،
ننکرو و برس )2118 ،8

1- Belch, Belch, & Ceresino
2- Marquis
3- Ebster, Wagner, & Neumueller
4- Shoham & Dalakas
5- McNeal & Yeh
6- Burns & Harrison
7- Ahuja & Stinson
8- Tinson & Nancarrow
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(فیلیترولت و ریتچی 9181 ،9؛ به نقل از
کور و سینق )2119 ،2
جنسیت

تأثیرگذاری جنسیت والدین در تصمیمگی ری فرزندان در

(سوینیرد و سیم ( ،)9181 ،3کرونا و

والدین

خریدهای خانوادگی در محیطهای مختلف فرهنگی متفاوت است.

وسلو ( ،)2113 ،2تامپسون ،)2113 ،5

جنسیت

پسران بیشترین تأثیر را بر روی خرید محصوالت سرگرمکننده ،

(مکنیل و یه)2113 ،

فرزندان

درحالیکه دختران تأثیر باالیی در خرید لوازمخانگی دارند.

(اتکین ،1

سبکهای

تأثیرگذاری فرزندان در تصمیمگی ری خریدهای خانواده را تحت

(کورو سینق2119 ،؛ مسچیس )9185 ،1

ارتباطی

تأثی ر قرار میدهند و این بستگی به نوع سبک خانواده دارد که

مک لود و شافی ()9112

خانواده

به شدت کنترلی باشد یا آزادانه.

کرونا و وسلو ()2113

سبک های

سبکهای دلسوز ،مقتدر ،استبداد و سهلانگار تأثیرگذاری

کرلسن و گرسبرت )9188( 91

والدین

فرزندان در تصمیم گیری خریدهای خانواده را تحت تأثیر قرار

بومریند )9119( 99

جین و بات )2112( 9

9118؛ لی و

کلینز ،8

9111؛

مکنیل و یه)2113 ،

میدهند.
تعداد فرزندان

واکمن 92

تعداد فرزند کم در خانواده باعث میشود که پول بیشتری برای

جنکینز ( ،)9111وارد و

هر فرزند صرف شود و موجب افزایش قدرت خرید آنها

( )9112و مگی و ماست )2112( 93

میشود.
درآمد خانواده

تاثیر فرزندان در خانوادههای با درآمد باال بیشتر است .والدین

جنکینز)9111( ،

در خانوادههای کمدرآمد ،فرزندان خود را برای خرید همراه با

ویلیامز و ویک )9118( ،92

خود میبرند زی راکسی را برای نگهداری از آنها ندارند ،بنابراین

رهلد و لیبرتل )2113( ،95

فرزندان آنها بیشتر وقتشان را در محیطهای خرید میگذرانند.
منبع :یافتههای محقق

1- Filiatrault & Ritchie
2- Kaur & Singh
3- Swinyard & Sim
4- Caruana & Vassallo
5- Thompson
6- Jain & Bhatt
7- Atkin
8- Lee & Collins
9- Moschis
10- Carlson & Grossbart
11- Baumrind
12- Ward & Wackman
13- Maggie & Mast
14- Williams & Veeck
15- Prahalad & Lieberthal
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توسعه فرضیهها و تدوين چارچوب نظری پژوهش
نقش گروههای مختلف جمعیت شناختی در تصمیمگیری خريد خانوادگی

ایسین و الیکیبی ،)2199( 9مقالهای را باهدف بررسی تأثیر کودکان پیشدبستانی در
سنین  2تا  1سال در تصمیمگیری خریدهای خانواده و ارتباط آن با عواملی مانند تعداد
فرزندان ،معیارهای مربوط به محصول و وضعیت اشتغال مادران ،انجام دادند ،نتایج
حاکی از این است که اکثر والدین اذعان میکنند که فرزندانشان تصمیمات خریدشان
را تحت تأثیر قرار میدهند .یافتهها همچنین نشان میدهد که وضعیت اشتغال مادر،
جنسیت کودک و تعداد فرزندان خانواده عوامل تعیینکنندهای برای تأثیر فرزندان در
تصمیمهای خانواده برای خرید انواع محصوالت خاص هستند .همچنین رمزی ،اردن،
رمزی و همکاران 2در سال ( )2192و مکنیل و یه در سال ( ،)2113به نتایجی دست
یافتند که این رابطهها را تائید میکند .در سال  ،2195علی و باترا با انجام مطالعهای به
این نتیجه رسیدهاند که اختالفنظر والدین در مورد تأثیر فرزندان بر اساس نوع
محصول و سن آنها متفاوت است .همچنین مکنیل و یه ،در سال  ،2113به این نتیجه
رسیدند که بین سن فرزندان و فرایند تصمیمگیری رابطه وجود دارد .در سال 9118
مطالعات اتکین و در سال  9189مطالعات درلی و لیم نشان دادند که با افزایش سن
فرزندان ،تأثیرگذاری آنها در تصمیمگیری خرید افزایش مییابد .مطالعات جنکینز
( ،)9111وارد و واکمن ( )9112مگی و ماست ( ،)2112نشان داده است که تعداد فرزندان
در تأثیرگذاری نقش فرزندان در تصمیم گیر خرید مؤثر است .نتایج نشان داده فرزند
کم در خانواده باعث میشود پول بیشتری برای هر فرزند صرف شود و موجب افزایش
قدرت خرید آنها میشود .همچنین نتایج مطالعه جنکینز ،نشان داد که تأثیر فرزندان در
خانوادههای با درآمد باال در تصمیمگیری خریدهای خانواده بیشتر است .این مطالعات
همچنین به رابطه بین سن والدین و تصمیمگیری خرید پی برد .نشان داد که هر چه از
مدت ازدواج والدین بیشتر میگذرد نقش فرزندان در تصمیمگیری افزایش مییابد .
عالوه بر این مطالعات ،مطالعه پرهیلد و لیبرتل در سال  2113تأثیر درآمد خانواده در
تصمیمگیری را نشان داد .با بررسی ادبیات و پیشینه پژوهش میتوان فرضیههای
مربوط به ویژگیهای جمعیت شناختی را بهصورت ذیل مطرح کرد:
1- Isin & Alkibay
2- Ramzy, Ogden, Ogden, & Zakaria
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فرضیه  :9تصمیمگیری خرید خانوادگی بین گروههای مختلف جمعیت شناختی یکسان
است.
فرضیههای فرعی
فرضیه اول :تصمیم خرید خانوادگی بین زنان و مردان (جنسیتهای مختلف) یکسان
است.
فرضیه دوم :تصمیم خرید خانوادگی بین گروههای سنی مختلف (سن فرزندان) یکسان
است.
فرضیه سوم :تصمیم خرید خانوادگی بین گروههای سنی مختلف والدین یکسان است.
فرضیه چهارم :تصمیم خرید خانوادگی بین خانوارهای مختلف با درآمد خانوار مختلف
یکسان است.
فرضیه پنجم :تصمیم خرید خانوادگی بین خانوارهایی با تعداد فرزندان متفاوت یکسان
است.
نقش ويژگیهای والدين و ويژگیهای خانواده در تصمیمگیری خريد خانوادگی

جین و بات ( ،)2112با بررسی تأثیر فرزندان در تصمیمگیری خریدهای خانواده در
هند ،به این نتیجه رسیدند که جنسیت والدین در تأثیرگذاری نقش فرزندان در
تصمیمگیری خرید مؤثر است و نشان داد که زنان ،فرزندان را در معرض تأثیر بیشتر
روی تصمیمگیری خرید قرار میدهند .نتایج مطالعات سیدین ،زووی و چویی در سال
( )2192که به بررسی تأثیر نقش زنان در تصمیمگیری خرید خانواده پرداختند رابطه
جنسیت والدین و تصمیمگیری را تائید میکند .آنها به این نتیجه دست یافتند که
جنسیت روی تصمیمگیری خرید مؤثر است .همچنین نتایج مطالعه جنکینز (،)9111
نشان داد که بین سن والدین و تصمیمگیری خرید ارتباط وجود دارد؛ و نشان داد که
هر چه از مدت ازدواج والدین بیشتر میگذرد نقش فرزندان در تصمیمگیری افزایش
مییابد .مک لود و شافی در سال  ،9112کرونا و وسلو در سال  ،2113نشان دادند که
سبکهای ارتباطی خانواده روی نقش اعضای خانواده در تصمیمگیری خرید مؤثر
هستند .در سال  ،9188کرلسن و گرسبرت با انجام مطالعهای به رابطه سبکهای والدین
با نقش فرزندان در تصمیمگیری پی بردند.
بنا بر مطالب مطرحشده میتوان فرضیههای پژوهش را بهصورت ذیل دستهبندی کرد:

 233نشريه کاوشهای مديريت بازرگانی ،سال يازدهم ،شماره بیست و دوم ،پايیز و زمستان 8238

فرضیه  :2ویژگیهای والدین بر تصمیمگیری خرید خانوادگی تأثیر مثبت و معناداری
دارد.
فرضیه  :3ویژگی خانواده بر تصمیمگیری خرید خانوادگی تأثیر مثبت و معناداری
دارد.
تأثیر نوع محصول در تصمیمگیری خريد خانوادگی

چودهری و گوپتا ،)2192( 9مقالهای را با عنوان تأثیر کودکان در فرایند خرید خانواده
باهدف طبقهبندی و رتبهبندی محصوالت بر مبنای تأثیر کودکان و مقایسه تأثیرات
آنها در مراحل مختلف فرایند تصمیمگیری خرید خانواده ،انجام دادند .تجزیهوتحلیل،
محصوالت را از هم متمایز نشان میدهد .محصوالت با صدای بلند ،محصوالت
پرسروصدا و محصوالت آرام .کودکان بیشترین تأثیر را روی محصوالت پرسروصدا،
تأثیر کمتر روی محصوالت با صدای بلند و کمترین تأثیر را بر روی محصوالت آرام
دارند .مطالعات کومار در سال ( ،)2193نشان داد که نوع محصول روی نقش فرزندان
در تصمیمگیری خرید خانواده مؤثر است .همچنین مطالعات بورنز و هریسون در سال
( ،)9185تینسون ،ننکرو و برس در سال ( ،)2118این رابطه را تائید میکند .در سال
 ،2195علی و باترا با انجام مطالعهای به این نتیجه رسیدهاند که اختالفنظر والدین در
مورد تأثیر فرزندان بر اساس نوع محصول متفاوت است .فرضیه مربوطه در ذیل
مطرحشده است:
فرضیه  :2نوع محصول بر تصمیمگیری خرید خانوادگی تأثیر مثبت و معناداری دارد.
با بررسیهای ادبیات و پیشینه پژوهش روابط به وجود آمده ،میتوان استدالل کرد که
بین عوامل مؤثر بر نقش اعضای خانواده و تصمیمگیری خرید خانوادگی ارتباط وجود
دارد که این ارتباط بهصورت کلی در پیشینه پژوهش بررسی شد؛ بنابراین محقق در
این پژوهش با توجه به روابط بررسیشده ،چارچوب نظری پژوهش را در شکل شماره
یک ارائه میدهد و سپس به بررسی فرضیههای پژوهش بر اساس روابط بررسیشده،
پرداخته میشود.

1- Chaudhary & Gupta
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ویژگی والدین

H2

ویژگی خانواده

H3

نوع محصول

H4

تصمیمگیری خرید
خانوادگی

H1
ویژگیهای جمعیت
شناختی

شکل  -8چارچوب نظری پژوهش

روششناسی پژوهش
در پژوهش حاضر به بررسی نقش اعضای خانواده پرداخته شد لذا در محدوده زمانی
معین و با روش نمونهگیری تصادفی نمونهای از جامعه (خانوادهها) شهر شیراز انتخاب
و میزان نقش اعضای خانواده موردسنجش قرار گرفت .تحقیق حاضر ازنظر هدف،
کاربردی است چراکه در این پژوهش نقش اعضای خانواده در تصمیمگیری خرید برای
کاالهای عمومی و شخصی بررسی شد و از این لحاظ میتواند برای بازاریابها و
فروشندگان کاال و خدمات مفید باشد .روش گردآوری دادهها ،توصیفی – پیمایشی
است ،زیرا در پژوهش حاضر ابتدا محقق به توصیف متغیرهای جامعه آماری پرداخته
و سپس نظرات افراد موردنظر پژوهش را در خصوص هر یک از متغیرها موردبررسی
و پیمایش قرارداد .برای جمعآوری دادهها از ابزار پرسشنامه محقق ساخته
استفادهشده است .جامعه آماری این پژوهش تمام خانوادههای ساکن شهر شیراز
میباشد .حجم جامعه در حدود  395152خانواده میباشد لذا حجم جامعه نامحدود
بوده و برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفادهشده است؛ بنابراین حجم
نمونه  323خانواده تعیینشده است .در این پژوهش برای اندازهگیری پایایی از ضریب
آلفای کرونباخ استفادهشده و با استفاده از نرم اس پی اس اس محاسبه گردیده است.
ازآنجاکه مقدار آلفای مربوط به هر شاخص از  1/1بیشتر است شاخصها از پایایی
مناسبی برخوردارند همچنین اعتبار محتوای پرسشنامه توسط اساتید دانشگاه مورد
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تائید قرار گرفت .در این پژوهش برای بررسی دادهها از آزمونهای کولموگروف ،من
ویتنی و کروسکال والیس و برای بررسی فرضیهها از معادالت ساختاری استفاده شد.
تحلیل دادهها
آزمون پايايی (قابلیت اعتماد)
در این پژوهش برای اندازهگیری پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفادهشده و با
استفاده از نرم  SPSSمحاسبه گردیده است .ازآنجاکه مقدار آلفای کرونباخ مربوط به
هر شاخص از  1.1بیشتر است شاخصها از پایایی مناسبی برخوردارند.
در جدول  2به آمار توصیفی پرداختهشده است.
جدول  -3آمار توصیف ی
متغیر جمعیت شناختی
جنسیت
سن

سن مادر خانواده

سن پدر خانواده

درآمد خانواده

تعداد فرزندان خانواده

تعداد کل افراد

فراوانی

درصد فراوان ی

مرد

928

 1/31درصد

زن

915

 1/91درصد

 82تا  83سال

991

 1/32درصد

 33تا  33سال

925

 1/22درصد

 23-33سال

22

 1/92درصد

 28سال به باال

22

 1/93درصد

 28تا  23سال

98

 1/15درصد

 23تا  33سال

92

 1/91درصد

 38تا  33سال

82

 1/25درصد

 33سال به باال

951

 1/21درصد

 28تا  23سال

-

 11/1درصد

 23تا  33سال

99

 1/5درصد

 38تا  33سال

91

 1/29درصد

 33سال به باال

238

 1/13درصد

 333تا  8میلیون تومان

51

 1/91درصد

 8تا  3میلیون تومان

991

 1/39درصد

 3تا  2میلیون تومان

82

 1/29درصد

 2تا  3میلیون تومان

39

 1/11درصد

 3به باال

32

 1/11درصد

 8نفر

98

 1/51درصد

 3نفر

89

 1/25درصد

 2نفر

11

 1/31درصد

 3نفر

29

 1/92درصد

 3نفر به باال

82

 1/29درصد

-

323

 911درصد
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بهمنظور تحلیل دادههای پژوهش و استنباط آماری از تحلیلهای گوناگون استفاده
گردیده است .در این قسمت از آزمون کولموگروف -اسمیرنف برای بررسی نرمال یا
غیر نرمال بودن توزیع دادهها استفادهشده است که نتیجه آزمون این شد که به دلیل
اینکه  sigمتغیرها کمتر از  1/15میباشند بنابراین تمامی متغیرهای مسئله غیر نرمال
میباشد.
آزمون فرضیات
بررسی وضعیت گروههای مختلف جمعیت شناختی
جدول  -2فرضیات اصلی
فرضیه 8

تصمیمگیری خرید خانوادگی بین گروههای مختلف جمعیت شناختی یکسان است.

فرضیه 3

ویژگی والدین با تصمیمگی ری خرید خانوادگی

فرضیه 3

ویژگی خانواده با تصمیمگی ری خرید خانوادگی

فرضیه 2

نوع محصول با تصمیمگی ری خرید خانوادگی

در جدول  2به فرضیات فرعی مربوط به فرضیه  9پرداختهشده است.
جدول  -2فرضیات فرعی
فرضیه 9 -9

تصمیم خرید خانوادگی بین زنان و مردان (جنسیتهای مختلف) یکسان است.

فرضیه 9 -2

تصمیم خرید خانوادگی بین گروههای سنی مختلف (سن فرزندان) یکسان است.

فرضیه 9 -3

تصمیم خرید خانوادگی بین گروههای سنی مختلف والدین یکسان است.

فرضیه 9 -2

تصمیم خرید خانوادگی بین خانوارهای مختلف با درآمد خانوار مختلف یکسان است.

فرضیه 9 -5

تصمیم خرید خانوادگی بین خانوارهایی با تعداد فرزندان متفاوت یکسان است.

ازآنجاکه توزیع دادههای متغیر تصمیم خرید خانوادگی غیر نرمال است باید از
آزمونهای ناپارامتریک (آزمون من ویتنی و کروسکال-والیس) برای آزمون این
فرضیات استفاده کرد.
فرضیه  :9-9بهصورت فرضیه آماری زیر است:
 :H0تصمیم خرید خانوادگی بین زنان و مردان (جنسیتهای مختلف) یکسان است.
 :H1تصمیم خرید خانوادگی بین زنان و مردان (جنسیتهای مختلف) یکسان نیست.

 233نشريه کاوشهای مديريت بازرگانی ،سال يازدهم ،شماره بیست و دوم ،پايیز و زمستان 8238

به دلیل اینکه  sigاز  1/15کمتر است بنابراین  H 1رد شده و فرض  H 9تائید میشود
پس به این نتیجه می رسیم که تصمیم به خرید خانوادگی در زنان بیشتر از مردان است.
فرضیه  :9-2بهصورت فرضیه آماری زیر است:
 :H0تصمیم خرید خانوادگی بین گروههای سنی مختلف (سن فرزندان) یکسان است.
 :H1تصمیم خرید خانوادگی بین گروههای سنی مختلف (سن فرزندان) یکسان نیست.
با توجه به خروجیهای بهدستآمده نتیجه میشود که به خاطر اینکه  sigاز  1/15کمتر
است پس  H 0رد شده و فرض  H 9تائید میشود بنابراین تصمیم به خرید در افراد
باالی  39سال بیشتر است.
فرضیه  :9-3بهصورت فرضیه آماری زیر است:
 :H0تصمیم خرید خانوادگی بین گروههای سنی مختلف والدین یکسان است.
 :H1تصمیم خرید خانوادگی بین گروههای سنی مختلف والدین یکسان نیست.
با توجه به اینکه  sigهم پدر خانواده و هم مادر خانواده از  1/15کمتر است پس فرض
 H 0رد شده و فرض  H 9تائید میشود بنابراین تصمیم به خرید خانوادگی در پدران
و مادران در گروه سنی  29-25سال قرار دارد.
فرضیه  :9-2بهصورت فرضیه آماری زیر است:
 : H0تصمیم خرید خانوادگی بین خانوارهای مختلف با درآمد خانوار مختلف یکسان
است.
 : H1تصمیم خرید خانوادگی بین خانوارهای مختلف با درآمد خانوار مختلف یکسان
نیست .چون  sigبیشتر از  1/15است بنابراین پس فرض  H 0تائید شده و فرض H 9

رد میشود بنابراین می توان گفت که تصمیم به خرید خانوادگی در گروه درآمدی -9
 1/5میلیون تومان بیشتر از گروه درآمدهای دیگر است.
فرضیه  :9-5بهصورت فرضیه آماری زیر است:
 : H0تصمیم خرید خانوادگی بین خانوارهایی با تعداد فرزندان متفاوت یکسان است.
 : H1تصمیم خرید خانوادگی بین خانوارهایی با تعداد فرزندان متفاوت یکسان نیست.
به خاطر اینکه مقدار  sigکمتر از  1/15است بنابراین فرض  H 0رد شده و فرض H 9

تائید میشود پس میتوان نتیجه گرفت که تصمیم به خرید خانوادگی در خانوادههایی
با داشتن  2فرزند بیشتر از سایر خانوادههای دیگر است.
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بررسی فرضیات مربوط به مدل اصلی تحقیق
آزمون همبستگی اسپیرمن
با توجه به غیر نرمال بودن اکثر دادهها از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده میشود.
همزمان با تعیین میزان همبستگی ،میتوان معناداری بین متغیرها را هم آزمود .جدول
 5آزمون اسپیرمن را برای متغیرها نشان میدهد.
در سطح خطای  1/15درصد مورد آزمون قرار میگیرد.
جدول  -3آزمون اسپیرمن
متغیر

ویژگی والدین

ويژگی والدين

9

نوع محصول

ویژگی خانواده

تصمیم به خرید خانوادگ ی

1/229
نوع محصول

ويژگی خانواده

تصمیم به خريد خانوادگ ی

Sig
1/111

9

1/521

1/259

1/111

1/111

1/252

1/219

1/231

1/111

1/111

1/111

9

9

چنانچه در جدول مشاهده میشود مقدار سطح معناداری تمامی متغیرها از سطح خطا
کمتر است درنتیجه با سطح اطمینان  15درصد میتوان گفت که تمامی متغیرهای
مستقل و وابسته با یکدیگر رابطه معناداری دارند و ازآنجاکه عالمت ضریب همبستگی
همگی آنها مثبت است می توان گفت همبستگی الزم بین متغیرهای موردنظر وجود
دارد.

 233نشريه کاوشهای مديريت بازرگانی ،سال يازدهم ،شماره بیست و دوم ،پايیز و زمستان 8238

شکل  -3بار عاملی استاندارد حالت مدل اندازه گیری

شکل  -2ضرايب معناداری ( )T-VALUEدر حالت مدل اندازهگیری
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شکل  -3نتايج تايید مدل نهايی ارتباط بین متغیرهای تحقیق در حالت استاندار

مدلهای ساختاری و بررسی فرضیههای تحقیق
پسازاینکه در مرحلهی قبل برازش متغیرهای مدل تحقیق مورد تائید واقع شد حال در
این قسمت با انجام تحلیلهای مناسب به آزمون فرضیههای تحقیق پرداخته میشود.
برای آزمون فرضیهها از مدلسازی معادالت ساختاری استفادهشده است.
با توجه به فرضیههای  3 ،2و  2مدل تحقیق به شکل زیر خواهد بود
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شکل  -5مدل نهایی روابط بین متغیرها و آزمون بین فرضیههای پژوهش

نیکویی برازش
آنجا که شاخص ریشهی میانگین مجذورات تقریب ( )RMSEAبرابر  1.111است ،مدل
از برازندگی خوبی برخوردار است .همچنین خالصه سایر شاخصهای نیکوئی برازش
در جدول  9آمده است.
جدول  -3شاخصهای نیکوئی برازش
شاخص

میزان استاندارد شاخص

مقدار شاخص در مدل

وضعیت

کای دو به درجه آزادی

کمتر از 3

2/11

مناسب

RMSEA

کمتر از 1/9

1/111

مناسب

GFI

بیشتر از 1 /1

1/81

مناسب

CFI

بیشتر از 1 /1

1/12

مناسب

NFI

بیشتر از 1 /1

1/11

تقریبا مناسب

P-VALUE

بیشتر از 1 /15

1/111

نامناسب

بحث و نتیجهگیری
از مفهومهای جدید بازاریابی  ،تعیین بازار هدف و رویکردهای بازاریابی است .الزم
است که مدیران بازاریابی بهدرستی اقدام به تجزیهوتحلیل مصرفکنندگان موجود در
بازار کنند تا بتوانند استراتژیهای بازاریابی را بهدرستی و مؤثر اتخاذ کنند؛
مصرفکنندگان درواقع اعضای خانوادهها هستند و به همین خاطر خانواده تبدیل به
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مفهوم مهمی در مطالعات بازاریابی شده است .هدف از این پژوهش بررسی نقش
اعضای خانواده در تصمیمگیری خرید خانواده است .با بررسی مطالعات خارجی
(هینس ،پاچس و دیگران ،بلک ول و دیگران ،داتسون و دیگران و هیات) و دیگر مطالعات
میتوان این برداشت را داشت که عمده تحقیقات گذشته روی نقش سن و عوامل مختلف
اجتماعی مانند ،خانواده ،دوستان و رسانهها تمرکز کردهاند و همچنین تحقیقات مربوط
به خرید خانواده اغلب توجه خود را به نقش والدین محدود کردند و غافل از این اینکه
فرزندان نقش مهمی در این تصمیمگیری میتوانند داشته باشند که این مسئله د ر این
پژوهش تا حدودی مرتفع میگردد .در پژوهش حاضر چهار فرضیه موردبررسی قرار
گرفت .در فرضیه اول که تصمیمگیری خرید بین گروههای مختلف جمعیت شناختی
یکسان فرض شد .برای بررسی این فرضیه از آزمون من ویتنی ،کروسکال والیس،
ویلکاسکون و آماره  Zاستفاده شد .خروجی حاصل از این بررسیها نشان داد که
فرض یکسان بودن تصمیمگیری خانوادگی در زنان و مردان ،فرض یکسان بودن
تصمیمگیری بین گروههای مختلف سنی فرزندان ،فرض یکسان بودن تصمیمگیری بین
گروههای مختلف سنی والدین و فرض یکسان بودن تصمیمگیری در خانوادههای با
تعداد فرزندان متفاوت رد شد و فرض یکسان بودن تصمیمگیری بین گروههای مختلف
درآمدی تائید شد .نتایج بهدستآمده با نتایج جن کینز ( ،)9111آهوجا و استین سون
( ،)9113ایسین و الیکیبی ( ،)2199رمزی و همکاران ( ،)2192مگی و ماست (،)2112
پرهیلد و لیبرتل ( ،)2113همسو هستند .نکته مهمی که مدیران بازاریابی باید به آن توجه
کنند این است که ازآنجاییکه کودکان و نوجوانان فعالیتهای نیمهوقت بیشتری را
انجام میدهند میتوانند در فرایند خرید مشارکت بیشتری داشته باشند بنابراین باید
این گروه سنی را در بخشبندی بازار هدف بهصورت ویژه در نظر بگیرند همچنین
میتواند بله این نکته اشاره کرد که وفاداری به نام و نشان تجاری معموال از دوران
کودکی شروع میشود و این اهمیت و ضرورت توجه به سن فرزندان را دوچندان
میکند.
در فرضیه دوم و سوم که ویژگیهای والدین و خانواده بر تصمیمگیری خرید یکسان
فرض شد .نتایج تحلیلها نشان داد که رابطه مثبت و معناداری بین متغیر تصمیمگیری
خرید و ویژگی والدین وجود دارد بنابراین فرضیه دوم تائید شد و نتایج بهدستآمده
با نتایج ،جین و بات ( ،)2112سیدین و همکاران ( )2192و کرونا و وسلو (،)2113
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مطابقت دارد اما بار عاملی منفی بین متغیر ویژگی خانواده و تصمیمگیری خرید باعث
شد فرضیه سوم رد شود بنابراین بین این دو متغیر رابطه معناداری تعریف نشد که
این نتیجه با نتایج پژوهشهای ذکرشده و نتایج پژوهش سیدجوادین و همکاران
( ،)9381مطابقت ندارد .نکتهای که اینجا برای بازاریابها حائز اهمیت است این است که
سن والدین را در نظر بگیرند و افراد مسن را بیشتر موردتوجه قرار دهند چراکه از
بقیه اعضای خانواده تجربه بیشتری برای خریدهای خانوادگی دارند.
فرضیه چهارم این پژوهش نوع محصول بر تصمیمگیری خرید را موردبررسی قرارداد.
نتایج و محاسبات نشان داد که رابطه مثبت و معناداری بین نوع محصول و
تصمیمگیری خرید خانوادگی وجود دارد .نتایج پژوهش با نتایج پژوهشهای چودهری
و گوپتا ( ،)2192کومار ( ،)2193علی و باترا ( )2195و تینسون و همکاران (،)2118
همسو میباشد .نوع محصول بسته به خرید شخصی یا خانوادگی متفاوت است؛ و
بازاریابها باید به این نکته دقت کنند که در خانوادهها خریدها بهصورت شخصی اتفاق
میافتد یا خرید خانوادگی تا بتوانند استراتژیهای الزم را ارائه دهند.
یکی از وجوه تمایز پژوهش حاضر با پژوهشهای پیشین این است که در این پژوهش
نقش والدین و فرزندان باهم موردبررسی قرارگرفته است درحالیکه محققانی منجمله،
ایسین و الیکیبی ( ،)2199رمزی و همکاران ( ،)2192مکنیل و یه ( ،)2113مگی و ماست
( ،)2112پرهیل و لیبرتل ( ،)2113سیدین و همکاران ( ،)2192جین و بات (،)2112
چودهری و گوپتا ( ،)2192علی و باترا ( ،)2195واتن و همکاران ( )2199که به موضوع
خرید خانوادگی پرداختهاند تنها نقش والدین و یا فرزندان بهصورت جداگانه بررسی
کردند.

پیشنهادها و محدوديتها
 -9بهمنظور باال بردن صحت یافتههای پژوهش انجامشده ،پیشنهاد میشود که محققان
بعدی بهجای پرسشنامه از روشهای دیگر همچون مصاحبه و روشهای کیفی بهره
ببرند.
 -2جهت قابلیت تعمیمپذیری در جوامع آماری و مکانهای دیگر انجام شود.
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 -3به محققان آتی پیشنهاد میشود که عوامل مؤثر بر نفوذ فرزندان و همچنین
تفاوتهای فرهنگی و تأثیر آن بر نفوذ فرزندان و اعضای خانواده را در فرایند
تصمیمگیری خرید خانواده موردبررسی قرار دهند.
 -2به محققان آتی پیشنهاد میشود که نقش هر یک از اعضای خانواده را در مراحل
مختلف تصمیمگیری خرید موردبررسی قرار دهند.
 -5پیشنهاد میشود که بازاریابها و فروشندگان ،عوامل مؤثر بر خریدهای خانوادگی
را در نظر بگیرند تا بتوانند متناسب با ویژگیهای فرزندان و دیگر اعضای خانواده
استراتژی مناسب پیاده کنند.
 -9با توجه به اهمیت سن در بررسیهای صورت گرفته و نتایج پژوهش انجامشده ،به
مدیران بازاریابی و فروش پیشنهاد میگردد که در بخشبندی و تفکیک بازار این مقوله
را بهصورت ویژه موردتوجه قرار دهند.
 -1به مدیران بازاریابی و فروش پیشنهاد میشود که در بخشبندی و انتخاب بازار
هدف والدین و فرزندان را باهم موردتوجه قرار دهند چراکه ایجاد تعامل بین اعضای
خانواده میتواند به موفقیت شرکت کمک کند و نادیده گرفتن نیمی والدین یا فرزندان
باعث نادیده گرفتن نیمی از مخاطبان هدف میشود.
عدم آگاهی کامل پاسخدهندگان به بعضی از متغیرها با توجه به شرایط سنی و همچنین
اطالعات بهدستآمده ممکن است به خاطر خستگی یا عدم رغبت پاسخدهندگان باشد و
یا ممکن است در پاسخها سوگیری کرده باشند و این از عمدهترین محدودیتها و
نارضایتیهای پژوهشگر از ابزار پرسشنامه است.
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Abstract
The family plays an important role in decision making, and who plays the
most important role in family purchasing decisions depends on the
personality, gender, interests and attitudes of the family. So, it is important to
accept the perspective of every member of family in decision making. The
purpose of this research is to examine the role of family members (parents and
children) in purchase decisions. The research is descriptive in terms of method
and functional in terms of purpose. The statistical population of the study
consisted of all the families living in Shiraz. There were 323 families from ten
districts of Shiraz selected through stratified (classified) sampling. The data
were collected by means of a questionnaire. Using Kolmogorof, MannWhitney and Kruskal test, the data were analyzed, and, using structural
equations, the hypotheses were evaluated. To measure the reliability of the
questionnaire, the Cronbach's alpha coefficient was used, and the results were
calculated by the SPSS software. Since Cronbach's alpha was more than 0.7
for each indicator, the indexes proved to have a good reliability. To evaluate
the validity of the questionnaire, the content validity was used. The results
showed a positive and significant relationship between the demographic
variables and purchase decision making’s. There was also a significant
relationship between the variables of the parents’ characteristics and product
type on one hand and family purchase decision making on the other. However,
there was no significant relationship between family characteristics and
purchase decision making. Therefore, this hypothesis was rejected.
Keywords: Family, Family purchase, Purchase decision
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