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Purpose 

The purpose of this study is the identification of effective factors on 

students’ purchasing behavior as the users of computer games among 

Elementary School Students in Ahvaz City. 

 

Introduction 
One of the most important issues of marketing is consumer behavior. 

Obviously, children are no exception to this category. This study was 

conducted to determine the factors affecting the selection of computer 

games and behavior of computer games on the part of children.  

Today, Children have an important role in the process of purchasing 

specially for themselves. Of course, the parents, friends & peers, product 

appearance, price, media and advertising impact the purchasing behavior 

too. In consumer behavior, consumer characteristics such as demographic 

characteristics and behavioral variables are understood to determine the 

needs and desires of individuals. 
What has been considered in this research is identifying the factors 

influencing the selection and purchase of computer games. So the main 

issue is the child's shopping behavior. In other words, this research begins 

with the question: what factors and to what extent affect the selection and 

purchase of computer games by children.  
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Methodology 
This research in terms of purpose and nature is an applied research and in 

terms of data collection (research plan), is a descriptive-survey (correlation) 

based on regression analysis. The statistical population of this research was 

elementary school students in Ahvaz City. Because of the vastness of 

population and difficulty in accessing its whole domain, 400 students 7 to 12 

years old were selected via cluster random sampling. To measure the 

research variables and collect data, valid and reliable questionnaires were 

used and a five-degree Likert scale from "completely disagreeable to 

completely agree" was employed. The questionnaires were aimed at 

measuring Individual and environmental factors, (Abdolvand et al, 2012), 

Mixed Marketing, (Mavrogiannis et al, 2008), and to measure the consumer 

purchasing behavior from Wu & Wang's Questionnaire (2011). 

In order to analyze the data and test the hypotheses, Structural Equation 

Modeling were used. For this purpose, SPSS and Amos softwares were 

used. 

 

Findings 
The results of data analysis using Structural Equation Modeling, showed 

that Factors such as, parents, peers, product appearance, price, media and 

advertising have a positive and significant effect on the child's purchasing 

behavior. However, the availability and ease of access to the product does 

not have a significant effect on the child's shopping behavior. The results 

also showed that girls and boys have different purchasing behaviors. 

 

Results 
By studying the behavior of the child's purchasing behavior, it is possible 

to know his/her values and attitudes. Children, like adults, tend to develop 

identities and display their identity by buying goods they consume. Finally, 

some practical suggestions, limitations, and research accommodations have 

been discussed in this regard. 
 

Keywords: computer games, child purchasing behavior, mixed product 

factors, individual factors, environmental factors 
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 چکیده
 نيز كودكان است است؛ بديهی كننده مصرف رفتار ی مطالعه بازاريابی، موضوعات ترين مهم از يكی

های  نيستند. اين مطالعه با هدف تعيين عوامل موثر بر انتخاب و رفتار خريد بازی مقوله اين از جدا
ايی شهر ای توسط كودكان انجام شده است. جامعه آماری اين پژوهش دانش آموزان مدارس ابتدرايانه

سال به  80تا  7آموز  دانش 499باشد كه به دليل بزرگی و دشواری دسترسی به همه آنها، تعداد  اهواز می
 های ها از پرسشنامه ای انتخاب شدند. برای گردآوری داده گيری تصادفی خوشه عنوان نمونه به روش نمونه

روش ها به  تجزيه و تحليل دادهمعتبر دارای روايی و پايايی استفاده شده است. نتايج حاصل از 
قيمت، رسانه،  ساالن، ظاهر محصول، سازی معادالت ساختاری نشان داد كه عواملی چون، والدين، هم مدل

تبليغات بر رفتار خريد كودک اثر مثبت و معناداری دارند. اما ميزان قابليت و راحتی دسترسی به 
همچنين نتايج نشان داد كودكان دختر و پسر رفتار  محصول بر رفتار خريد كودک تأثير معناداری ندارد.

 خريد متفاوتی دارند. 
 

 ای، رفتار خريد كودک، عوامل آميخته محصول، عوامل فردی، های رايانه بازیکلیدی: های  هواژ
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 مقدمه

تحقت    راستتای  در كه هستند مواجه زيادی تصميمات با روزمره، زندگی روند در هاانسان

 نظرها، صرفانسان همه مشترک بين نقاط از يكی باشد.می ایخواسته و نياز ارضای يا هدفی

 اغلت   و انتد كننتده همگی مصترف  كه است اين غيره، و هاموقعيت تحصيالت، گرايشات، از

كننتده  باشتد. رفتتار مصترف   مختلفی می غيرمستقيم و مستقيم تاثيرات از متأثر آنان تصميمات

ها برای انتخاب كردن، تهيه كتردن  ها و فرآيندهايی كه آنها يا سازمانمطالعه اشخاص، گروه

هتا بته منظتور بترآوردن نيازهتا بته كتار        و رهايی يافتن از كاالها، خدمات، تجربيات يا ايتده 

كننتده مبتاحثی را   كننده و جامعه است. رفتار مصرفگيرند و تأثير اين فرآيندها بر مصرف می

شناسی اجتمتاعی و علتم اقتصتاد بترای شتناخت رفتتار       اسی، انسانشنشناسی، جامعهاز روان

گيتری  كنتد فرآينتدهای تصتميم   كننده تالش میآميزد. رفتار مصرفكنندگان درهم میمصرف

كننتده  خريداران، هتم خريتداران شخصتی و هتم گروهتی را درک كنتد. در رفتتار مصترف        

متغيرهای رفتاری در تالش  شناختی وهای جمعيتكنندگان مانند ويژگیهای مصرفمشخصه

گيترد. همچنتين تتأثير بتر روی     های افراد مورد مطالعه قترار متی  برای درک نيازها و خواسته

های مرجع و جامعته را  هايی مانند خانواده، دوستان، گروهكننده نشأت گرفته از گروهمصرف

  .دهدبه طور كلی مورد بررسی قرار می

 برای محصوالت خريد ويژه به و خانواده خريد فرآيند در موثری نقش كودكان امروزه،

 در خود كودكان نظر به... و درآمدی تحصيلی، موقعيت تناس  به نيز والدين و دارند خود

 كودكان، توجه و عالقه مورد محصوالت از دسته اصلی سه. كنند می توجه محصوالت، خريد

 پژوهش اين در كه (Dehghani Samani, 2014هستند )ها  خوراكی و اسباب بازی پوشاک،

 خريد رفتار كه دارد وجود بسياری عوامل .ای است رايانههای  بازی ويژه به و اسباب بازی بر تمركز

نظر گرفتن كودک  در. دهد می قرار تأثير تحتای  رايانههای  بازی تهيه در را كودک والدين يا كودک

های  زمانی كه فعاالنه و آگاهانه در فرآيندها و فعاليتيعنی توجه به او، كننده مصرفعنوان يک  به

 .كند گيری، خريد و مصرف مشاركت می مرتبط با تصميم

شتوند و طيتم متنتوعی از عوامتل      كودكان در سنين پايين تبديل به مصترف كننتده متی   

 Abdolvand, Zamani) دهتد  مصرفی آنهتا را شتكل متی    اتعاد ،اثرگذار و تجارب شخصی

Moghadam & Dehghani Samani, 2012).     مطالعات نشان داد كه حتدودا  نيمتی از خريتد
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 شتناخت  امكتان  كتودک،  خريد رفتار مطالعه با ها تحت تأثير فرزندان آنها قرار دارد. خانواده

ن تمايل دارند با خريتد  بزرگساال. كودكان نيز همچون آيدمی فراهم او هاینگرش و هاارزش

برای خود ايجاد هويت نمتوده و يتا هويتت ختود را بته نمتايش        ند،نكمی مصرف كه يیكاال

 رفتتار  اين دهیشكل در كه است عواملی خارجی نمود كودک، خريد رفتار واقع ند. دربگذار

 هتای علتت  بته  و كترد  درک را كودكتان  باورهتای  تتوان متی  آنهتا،  یمطالعه با و بوده اثرگذار

 (.Caruana & Vassallo, 2003) برد پی انتخابشان

 خريتد  و انتختاب  بر موثر عوامل شناسايی گرفته، قرار توجه مورد حاضر پژوهش در آنچه

 بته  توان می هم كودک خريد رفتار بر اثرگذار عوامل شناخت با چراكه ای است؛ های رايانه بازی

 كودكتان،  محصتوالت  توليتد  زمينته  در هتای فعتال   شتركت  بته  هم و داد آموزش او به درستی

 خريتد  رفتتار  تتوان  می را اصلی مسئله اين جا، در بنابراين. كرد ارائه مفيدی و مناس  اطالعات

و بته   عتواملی  چته : شود می آغاز سوال اين طرح با پژوهش اين بهتر عبارت به دانست؛ كودک

 است؟ اثرگذار كودک ای توسط رايانههای  بازی خريد و انتخاب چه ميزان بر

 

 پژوهش مباني نظری و پیشینة

 کنندهرفتار مصرف 

ای از فرآيندهای روانی و فيزيكی است كه پيش از خريد كننده شامل مجموعهرفتار مصرف

های اشخاص يابد. اين رفتار با هدف ارضای نيازها و خواستهبعد از مصرف نيز ادامه می آغاز و

 ها،های مختلم به بررسی فرايندهای مؤثر در زمان انتخاب، خريد و استفاده از محصولو گروه

 (. Peter & Olson, 2007پردازد )ها میها و تجربهخدمات، ايده

گيرد. كنند را در بر می چه خريد میرفتار مصرف كننده موضوعی چالشی است كه افراد و آن

های متعددی را دربر دارد كه شامل كمک به كنندگان و فرايند مصرف، مزيت درک صحيح مصرف

كننده، كمک به  بنای شناختی ازطري  تحليل رفتار مصرفگيری، تهيه يک م مديران جهت تصميم

كنندگان برای وضع قوانين مربوط به خريد و فروش كاال و خدمات و در  گذاران و تنظيم قانون

گيری بهتر است. همچنين، تحليل رفتار مصرف كننده  كنندگان در جهت تصميم نهايت به مصرف

بندی بازار و تعيين موقعيت و متمايز سازی  خشدر مواردی همچون طراحی آميخته بازاريابی، ب

 (.Moun & Minor, 2016محصول نيز امری الزم و حياتی است )
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 رفتار خرید کودک

 كتودكی،  دوران هتای  تجربته  كته  شتده  پذيرفته رفتاری علوم در ای گسترده طور به باور اين

 زنتدگی  گونتاگون  ابعتاد  در فترد  رفتتار  و شتناخت  الگوهتای  گيریشكل در را اهميت باالترين

مركتز   دركودكتان   متيالدی،  09از اوايتل دهته   . است خريد رفتار آن، بعد يک كه دارد اش آينده

در اين دوران نه تنها جايگاه خود را به عنتوان يتک    كهدليل ين دب .توجه بازاريابان قرار گرفتند

 نيتز خريد ختانواده  گيری  بر فرآيند تصميم شان عمي  كننده مستقل پيدا كردند بلكه تأثير مصرف

(. در نتيجه، در دنيتای رقتابتی امتروز    Miarrostami & Kheiry, 2014) روشن شدبر بازاريابان 

ها به سمت كودكان جل  شده و به عبارت بهتر، آنها را بازار هتدف ختود    توجه برخی شركت

 بتر  و كترده  پيدا تری بيش خريد قدرت گذشته به نسبت كودكان كه امروزه،ای  اند به گونهقرار داده

(. مطالعات نشان داده كودكان به طتر   Ironico, 2012خانواده اثرگذارترند ) خريد گيریتصميم

های ختالف، تأثيرگتذاری    قهر و شيرين زبانی و حقههای  مختلم از بيان ساده گرفته تا انواع روش

از خود اقدام بر احساسات و عواطم و ... بر تصميمات خانواده برای خريد محصوالت مورد ني

 (. Cauana & Vassallo, 2003كنند ) می

 پتی  او های نگرش و هاارزش به حتی كه آيد می فراهم امكان اين كودک، خريد رفتار بررسی با

 در تالش آگاهانه و فعاالنه كند،می مصرف كه كااليی با بزرگسال فرد يک همانند نيز او كه چرا. برد

 بته  كنتد می مصرف آنچه یواسطه به را، بودن كسی چه هويت حس تا دارد؛ هويتش حفظ و خل 

 رفتار اين دهی شكل در كه است عواملی عيتی نمود كودک، خريد رفتار بهتر، بيان به د.بگذار نمايش

 و محيطتی  عوامتل  محصتول،  ؛كلی یهدست سه به توانمی را اثرگذار عوامل اين است. بوده اثرگذار

 متورد  در كودكتان  آگتاهی  سطح بر متمركز ابتدا در عوامل اين د.كر تقسيم )شخصی( فردی عوامل

 مصترفی  هتای  مهتارت  افتزايش  بتر  بعدی مراحل در و بوده گيری تصميم و خريد به مربوط مسائل

 (. Abdolvand, Zamani Moghadam & Dehghani Samani, 2012گذارند ) می اثر كودكان

داشتتن   ليبه دل ها یباز نيبه داخل، ا یا انهيرا یها یو ورود باز یزمان با رشد تكنولوژ هم

استتفاده از آن، بته سترعت     یو راحت اديز جاناتيه را،يمتنوع و گ رياز تصاو یناش یها تيجذاب

 نيت استتفاده از ا  یكودكان و نوجوانان باز كرده استت. دامنته و گستتردگ    انيخود را در م یجا

 یا انته يرا یهتا  یكه از بتاز  افتيتوان یم را یاست كه كمتر كودک و نوجوان یا اندازه به دهيپد
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ماننتد تكامتل    یاثترات مثبتت   توانتد  یمت  یا انته يرا یها ی(. بازMehri, 2002) دبهره مانده باش یب

 ،یذو  هنتر  تيت تقو ،ینت يب گستترش جهتان   ت،يخالق و و رفتار، پرورش استعدادها تيشخص

به همراه داشته باشد مطالعات نشان داده استت   ار رهيانتقال فرهنگ و غ ده،يچيپ ميآموزش مفاه

شتده و بته سستت     ميبه سرعت تضتع  گرايی جمع هيروح ،یا انهيرا یها یباز ینيگزيكه با جا

 دهيت كودكتان و نوجوانتان انجام   یقترار  یو ب یپرخاشگر ،یحوصلگ یب ،یشدن روابط خانوادگ

 (.Aghababaei, Abdollahi, Bagheri & Bagheri, 2012است )

ای هتای رايانته   كننتده كتودک در خريتد بتازی    اين پژوهش متغير وابسته رفتتار مصترف  در 

توان بته سته دستته    باشد. براساس مطالعات انجام شده، عوامل اثرگذار بر رفتار خريد را می می

 كلی: عوامل شخصی، عوامل محيطی و عوامل آميخته محصول تقسيم نمود.
 

 الف( عوامل فردی )شخصي(
شناخت عوامل تأثيرگذار فردی كه بر تصميم خريد افراد تأثير گذاشتته و حتتی گتاهی بتر     

بندی كه از ايتن عوامتل وجتود دارد عبتارت      . بهترين طبقهمهم استتصميمات آنها غلبه دارند 

 ساالن.سن، جنسيت، والدين  يا خانواده و هماست از: 
 

 يطیعوامل محب( 
به عنوان عوامتل   نترنتيا و فروشگاه ،غاتيتبل جمعی و های رسانه منظور از عوامل محيطی،

تواننتد بته طتور     ها و تبليغات متی  بدون شک رسانه است.ثر در رفتار خريد مصرف كنندگان ؤم

 فعال در نگرش كودكان و رفتار خريد آنان نقش قابل توجهی داشته باشند.
 

 ج( عوامل مربوط به محصول )عناصر آمیخته بازاریابي(

 قيمتدر اين مطالعه خود محصول )بسته بندی، شكل و محتوا(، منظور از آميخته بازاريابی 

بندی محصول نقش و تأثير نوع محصول مورد نظر كودكان، شيوة بسته باشد. كانال توزيع می و

چنين بررسی تأثير قابليت و راحتی دسترسی به گذاری محصول و همو ظاهر آن، قيمت

ی در نگرش و رفتار خريد كودكان قابل بررسی است. بازاريابان اخيرا از اهای رايانه بازی

كنند. مثال بسته بندی را ابزاری  های جالبی برای جذب كودكان برای خريد استفاده می تكنيک

نام  "فروشنده ساكت"دانند و از آن به عنوان  برای جابجايی ارتباطات و معرفی برند تجاری می

 (.Ike-Elechi & Rebecca, 2009برند ) می
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 ای های رایانه بازی
هايی  قدمت بازی همگام با آغاز زندگی بشر است و هر زمان با توجه به مقتضيات، بازی

ای در اين  های خاص خود را دارد و بازی رايانه اند و عصر حاضر نيز ويژگی مورد توجه بوده

ای  های آموزشی رايانه دارد. بازیتری  ها مخاطبان بيش برهه از زمان نسبت به ديگر انواع بازی

ای  ای برای افزايش اطالعات عمومی باشند و منجر به افزايش سواد رايانه توانند وسيله می

را  ها های درس ها و مهارت توان محتوا حركت می تصوير رنگی و باال، شوند. باتوجه به گرافيک

اند. آموزش  بردهوتون از بازی بهره ها كرد. برخی محققان برای فهم قانون ني به خوبی وارد بازی

رياضی و اعداد همراه با بازی و سرگرمی نتايج قابل توجهی داشته است عالوه بر آن كودكان از 

 (.Manteghi, 2001, 164) برند تری می نقاشی كشيدن با كامپيوتر لذت بيش

هتای زنتدگی، از   فناوری به طور وسيع در جامعه گسترش پيدا كرده و با تمام جنبته مروزه 

شده است.  غيره عجينمدرسه تا محل كار، خدمات بانكی، خريد و فروش، پرداخت ماليات و 

كند و اين نقتش بته سترعت در حتال     ايفاء می فناوری نقش مهمی در زندگی كودكان همچنين

 ایهتای رايانته  كند، بتازی تر كودكان و نوجوانان را شيفته خود میچه بيشآناما افزايش است. 

در بين اقشار مختلم جامعه ما از كودكان تا حتتی  ها اين بازیبيش از چند دهه است كه است. 

 (.Fardin & Shirazi, 2016است )رواج يافته  بزرگساالن راه پيدا كرده و

در چند سال اخير كامپيوتر و اينترنت به تدريج تا حدی جای تلويزيتون را گرفتته استت و    

ای نزديتک نقتش بتارزتری از تلويزيتون را در زنتدگی كودكتان و       رود كه در آيندهاحتمال می

پژوهشتگران  نوجوانان داشته باشد. اگر از اين فناوری صحيح استفاده شود، اثترات مثبتتی دارد.   

ای در جهتت تقويتت فكتری و افتزايش مهارتهتای       توان از برخی بازيهای رايانه معتقدند كه می

 (.Seo & DaCosta, 2015اجتماعی نوين بهره مند شد )

كننتده در   خريد كودكتان مصترف  عوامل موثر بر رفتار  یبررسبنابراين اين پژوهش درصدد 

باشتد كته نتتايج آن    ستال( متی   80تتا   7آموزان ابتدايی دانش)مورد مطالعه:  ایهای رايانهبازی

محصوالت مناس  ضمن  ديبا تول كمک كرده وو منشاء آن كودكان  رفتار يیشناساتواند در  می

 .تا حدودی كاهش داد زينرا مسائل و مضرات آن  ان،يمشتر ازين نيبه ا يیپاسخگو

 

 پیشینه تجربي پژوهش

 دهد عوامل متعددی بتر نگترش و رفتتار خريتد مصترف       بررسی مطالعات گذشته نشان می
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 گذارد. كنندگان و بويژه رفتار كودكان تأثير می

Miarrostami and Kheiry (2014) بنتدی محصتول و    ای به بررستی تتأثير بستته    در مطالعه

هتا   الگوهای ارتباطی خانواده بر رفتار خريد كودكان و والدين آنها پرداختند. در اين مطالعه داده

هتتا  جفتت از كودكتتان و والدينشتان در مراكتز خريتد و پتارک      315از طريت  پرسشتنامه ميتان    

بنتدی محصتول بتر     ها نشان داد كه نوع بسته ل دادهآوری شده است. نتايج حاصل از تحلي جمع

كه بر رفتار خريتد محصتول ستالم اثتر      حالی رفتار خريد محصوالت ناسالم تأثيرگذار است در

معناداری ندارد. همچنين نتايج نشان داد گرايش اجتماعی والدين بر رفتار خريد كودكتان تتأثير   

 Zarei and Siahsaraei Kajoori (2017) معنتتاداری دارد. مشتتابه ايتتن نتيجتته در پتتژوهش

 نيز حاصل شده است.  Heidarzadeh and Motamedi (2007)و

(Abdolvand et al. (2012 بررستی رفتتار كتودک در جايگتاه يتک      »ای با عنوان  نيز مطالعه

ساله شهر تهران انجام دادند. اينكه كتودک چطتور، چقتدر،     80تا  7ميان كودكان « كنندهمصرف

كنتد. در   مكانی و چگونه اطالعات الزم را به دست آورده، انتخاب و خريتد متی  درچه زمان و 

ها از پرسشنامه و مصتاحبه استتفاده شتده، نتتايج تجزيته و       آوری دادهاين مطالعه كه برای جمع

سازی معادالت ساختاری نشان داد كه عواملی همچون والتدين،  ها با استفاده از مدلتحليل داده

اط در خانواده و نام تجاری بر رفتارخريد كودک اثرگذار است. عالوه بر اين نحوه برقراری ارتب

جنسيت نيز، موثر بوده يعنی كودكان دختر و پسر رفتارخريد متفاوتی دارند؛ مشتابه ايتن نتيجته    

 نيز مشاهده گرديد.  Abdollahi and Rasoulizadeh Tabatabaei (2013) در مطالعه

Mehri (2002) ای هتای رايانته   اثرات بتازی »ای با عنوان  ای مطالعه های رايانه در زمينه بازی

 روش. استت  دادهانجتام  « آموزان مدارس ابتدايی و راهنمايی شتهر تهتران  خشن بر رفتار دانش

 متورد  آمتاری  روش و روانتی  ستنجش  نامته پرستش  گيریاندازه ابزار ای، مقايسه -علی تحقي 

 مقالته  ايتن  در. بتوده استت   تعقيبتی  هتای  آزمتون  و عاملی چند و يک واريانس تحليل استفاده،

 ای رايانته  هتای  بتازی  از كته  آمتوزانی دانتش  اول، شدند؛ گتروه  تقسيم گروه سه به آموزان دانش

 ستوم،  و گتروه  غيرخشتن  ای رايانه های بازی از كه آموزانیدانش دوم، كردند، گروه نمی استفاده

 ميتانگين  كته  داد نشتان  كردنتد. نتتايج  می استفاده خشن ایرايانه هایبازی از كه آموزانیدانش

 و تتر  بتيش  ديگر گروه دو از سوم گروه آموزان دانش اضطراب و افسردگی پرخاشگری، نمرات

 نمترات  بتين  امتا  استت  كمتتر  اول و دوم گتروه  نمترات  از اين گروه سازگاری نمرات ميانگين
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 تفتاوت  تحصتيلی  پيشرفت متغير در. ندارد وجود معناداری تفاوت دوم و سوم گروه سازگاری

 ای رايانته  هتای  بازی داد نشان تحقي  اين های يافته. نشد مشاهده گروه سه نمرات بين معناداری

 .است بوده موثر شناختی روان منفی اثرات تشديد در خشن

 اطالعتات  كودكان كه منابعی روی بر خاص تمركز با كودكان خريد رفتار درمورد ای مطالعه

 نمونه يک از اوليه های داده. شد انجام چين آورند، در می دست را به خود خريد برای نياز مورد

 و تجزيته  نتايج. است شده آوری جمع پرسشنامه از استفاده با ساله89-83 كودكان نفره از 855

 منبع يک عنوان به تلويزيونی تبليغات اگرچه به چينی كودكان كه آنست از حاكی ها داده تحليل

 عنتوان  به والدين خود را حال، اين با دارند، توجه جديد، محصوالت خريد برای مهم اطالعاتی

در مطالعه ديگری نيز به بررسی  .(Fan & Li, 2010گيرند ) در نظر می اطالعات منبع معتبرترين

نتتايج آن نشتان    لهستان پرداخته شده كته  نقش شرايط اجتماعی در تصميم به خريد كودكان در

 (.Budzanowska-Drzeweika, 2011نقش موثری بررفتار خريد كودكان دارند )داد والدين 

Priya, Baisya & Sharma, (2010) خريتد  رفتتار  و تلويزيتونی  تبليغات عنوان با ای مطالعه 

 استاس  بتر  بررستی  ايتن . انتد  داده انجتام  هندوستتان  كشتور  در سال 5 -88 سنی گروه كودكان

 زمينته  اين در موجود ادبيات بررسی شامل كه شد انجام توصيفی و اكتشافی پژوهشی های طرح

 ادامته،  در و بتوده  كودكتان  والدين و كنندگان تبليغ كودک، روانشناسان با عمي  های مصاحبه و

 تقاضتا  كته  داد نشتان  نتتايج . است شده انجام پرسشنامه از استفاده با كودكان از نظرسنجی يک

 با دارد؛ قرار تبليغات به نسبت كودكان نگرش تأثير تحت شدت به شده، تبليغ محصوالت برای

 آنهتا  نتيجته  و مجزاستت  تبليغتات  از كته  دارد وجود نيز ديگری مهم و قوی عوامل وجود اين

نيز با بررسی  Hameed et al. (2014) .است تجاری نام يا محصول يک برای كودک درخواست

 .Tahir et alتأثير تبليغات تلويزيونی بر رفتار خريد كودكان به نتتايج مشتابهی دستت يافتنتد.     

ها و تبليغات بر  نيز در مطالعه خود بر روی دانشجويان دانشگاه در پاكستان، تأثير رسانه (2017)

 .رفتار خريد را تاييد نمودند

Ozgen (2003) در كننده مصرف عنوان به رفتار كودكان تحليل و تجزيه عنوان با ای مطالعه 

 ابتتدايی  متدارس  و كودک مهد در كودک، 490 روی بر كه پژوهش اين. است داده انجام تركيه

 و خريتد  های فعاليت اقتصادی، منابع پذيری، مسئوليت كودكان، عالي  تحليل و تجزيه هدف با

 نتتايج . استت  شتده  انجتام  كننتدگان  مصرف عنوان به رفتارخريدشان بر سازی اجتماعی عوامل
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 چهتره  بته  چهتره  مصتاحبه  و پرسشتنامه  از استفاده با شده گردآوری های داده تحليل از حاصل

 هتای  ويژگتی  برختی  بتا  كننتده،  مصترف  عنوان به كودكان سازی اجتماعی فرآيند كه داد نشان

 انگيتزی  شتگفت  طتور  بته  كودكتان  و استت  ارتباط در آنها سن خصوص به شناختی، جمعيت

 .باشند می بانفوذ كنندگانی مصرف و كرده عمل مستقل

 

 پژوهشهای  فرضیهمدل مفهومي و 

با توجه به مطالعه ادبيات و پيشينة پژوهش و استخراج متغيرهای مهم موثر بر رفتتار خريتد   

 گردد: كودک، مدل مفهومی پژوهش به شكل زير تدوين می
 

 
 .  مدل مفهومي پژوهش3شکل 

Figure 1.  Conceptual Model of Research 
 

 های پژوهش عبارتند از: با توجه به مدل مفهومی فرضيه

 ی تأثير معنادار دارند.ا انهيرا یها یباز خريدكودک در  بر رفتار یعوامل شخص  -8

طور مذكر به جنس مونث و دو ای درهای رايانهخريد بازی در كودكان ( رفتار8- 8

 معناداری متفاوت است.

 گذارند. معناداری می ای تأثيرهای رايانهرفتار فرزندان خود برای خريد بازی بر والدين (8-0

 گذارند. ای تأثير معناداری میرايانه ( همساالن و دوستان بر رفتار كودک در خريد بازی8-3

 دارند. تأثير معنادار طوربه یا انهيرا یها یباز خريد در كودک رفتار بر محصول به مربوط عوامل   -0



 315 5ی  شماره، 3179ستان ، پاییز و زم52سال ، ی ششم )دوره، تربیتي دانشگاه شهید چمران اهواز علوم ی مجله

 های ظاهری محصول بر رفتار خريد كودک تأثير معناداری دارد. ويژگی (0-8

 ( ميزان دسترسی به محصول بر رفتار خريد كودک تأثير معناداری دارد.0-0

 ای توسط كودكان بطور معناداری تأثير دارد. های رايانه ( قيمت محصول بر خريد بازی0-3

 ی تأثير معناداری دارد.ا انهيرا یها یبازخريد بر رفتار كودک در  محيطیعوامل   -3

 ( رسانه جمعی بر رفتار خريد كودک به طور معناداری تأثيرگذار است.3-8

 ( تبليغات بر رفتار خريد كودک به طور معناداری تأثيرگذار است.3-0
 

 شناسي پژوهش روش
هدف، كاربردی؛ از نظر  نظر ، از8بر اساس مدل پياز پژوهش شناسی اين پژوهشروش

 گردآوری نحوه بر حس  شيوة پژوهش، كمی؛ اف  زمانی، تک مقطعی؛ و استرتژی، پيمايشی؛

و از نظر روش گردآوری  همبستگی توصيفی هایدستة پژوهش در ها )طرح تحقي (، داده

 (. Danaei fard, Alvani & Azar, 2016ای است )ها پرسشنامه داده
شهر اهواز ( سال 80تا  7) ابتدايیمدارس آموزان دانشكليه جامعه آماری اين تحقي  شامل 

  از روش استفاده به دليل گستردگی جامعه آماری و محدوديت زمانی پژوهشگر، با است.

 314ای و با استفاده از فرمول تعيين حجم نمونه از جامعه نامحدود تعداد گيری خوشه نمونه

 نش آموزان به عنوان حجم نمونه مناس  انتخاب گرديد. نفر از بين دا

 (Azar & Momeny, 2016استفاده شده است: ) زيرمول از فرحجم نمونه برای تعيين 
Z

2
/2P(1-P) 

n  


2 
درصتد حجتم نمونته     5با در نظر گرفتن حداكثر واريانس در رابطة فو  و ستطح خطتای   

دست آمد كه برای افزايش نتر  بازگشتت پرسشتنامه و ستهولت در     نفر به 314مناس ، تعداد 

 499بته دليتل حضتور پژوهشتگر همته      پرسشنامه توزيع شتد كته    499 بيش ازانجام پژوهش 

 ها قرار گرفت.پرسشنامه تكميل و مبنای تحليل داده

يعنی استفاده از ای  در بخش مبانی نظری و پيشينه، روش كتابخانهاطالعات روش گردآوری 

های اطالعاتی و ... هها، پايگانامه ، پايانداخلی و خارجی كت ، مقاالت معتبر علمی پژوهشی

مربوط به متغيرهای پژوهش نيز از پرسشنامه استفاده شده است.  یها دادهبرای گردآوری  باشد. می

                                                      
1-  research onion 
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 .Abdolvand et al) ای گويه 80ترتي  برای سنجش عوامل شخصی و محيطی از پرسشنامه  بدين

 ,Mavrogiannisای  گويه 88 برای سنجش متغير آميخته بازاريابی محصول از پرسشنامه ،2012)

Bourlakis, Dawson, & Ness (2008) 5 كننده از پرسشنامه و برای سنجش رفتار خريد مصرف 

 7ديدگاه خود را براساس مقياس آموزان  دانشاستفاده شده است.  Wu and Wang (2011)ای  گويه

ای ليكرت از كامال  مواف  تا كامال  مخالم تنها با انتخاب يک گزينه، نشان دادند. البته عالوه بر  درجه

دهندگان مانند های جمعيت شناختی پاسخ سواالت تخصصی، در ابتدا سواالت عمومی شامل ويژگی

  پرسش واقع گرديد.ای مورد های رايانهجنسيت، تحصيالت و شغل والدين، نوع بازی و شيوه انجام بازی

هتای علمتی معتبتر    روايی صوری و محتوايی پرسشنامه با توجه بته استتفاده مكترر در پتژوهش    

داخلی و خارجی و نيز با توجه به بررسی و اظهارنظر پنج نفر از اساتيد متخصص متورد تاييتد قترار    

ه متغيرهتا  ( برای همت AVEگرفته است. همچنين در آزمون روايی همگرا مشخص گرديد كه مقدار )

باشد. برای بررستی پايتايی ابتزار     بوده و اين بيانگر روايی مطلوب متغيرهای پژوهش می 5/9بيش از 

ضتراي    8 شتماره  پرسشنامه نيز از ضري  آلفای كرونبا  و پايايی مرك  استتفاده شتد. در جتدول   

 باشد.متغيرها نشان دهنده پايايی مناس  پرسشنامه می 7/9پايايی باالی 
 

 ضراي  آلفای كرونبا ، پايايی مرك  و روايی همگرا . 8جدول 
Table 1.  Cronbach's alpha coefficients, Composite Reliability & Convergent Validity  

 متغیر
Variable 

 کرونباخ آلفای
Cronbach's alpha 

 مرکب پایایي
 (CR) 

 همگرا روایي
 (AVE) 

 نتیجه
Result 

 قابل قبول 0.59 0.91 0.83 عوامل شخصی
 قابل قبول 0.64 0.82 0.73 عوامل محيطی

 قابل قبول 0.73 0.76 0.75 عوامل آميخته بازاريابی
 قابل قبول 0.77 0.90 0.82 كنندهرفتار خريد مصرف

 

 

هتا، جهتت تجزيته و تحليتل      با توجه به حجم باالی نمونه آماری و نيز نرمال بتودن توزيتع داده  

افزارهتای آمتاری   يابی معادالت ساختاری و از نترم های پژوهش از روش مدلفرضيهها و آزمون  داده

SPSS  وAmos .استفاده شده است 
 

 پژوهشهای  یافته
های جمعيت شناختی مورد  نفره به تفكيک ويژگی 499در اين بخش ابتدا نمونه آماری 

 است.آورده شده  0بررسی قرار گرفتند كه اطالعات آنها در جدول شماره 
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 دهندگانپاسخ شناختی توزيع جمعيت . 0جدول 
Table 2.  Demographic distribution of respondents 

 متغیرهای جمعیت شناختي
 Demographic Variables 

 فراواني

Frequency 
 درصد فراواني

Frequency %)) 

 جنسیت
 51.8 207 پسر

 48.2 193 دختر

 تحصيالت والدين: 
  پدر) مادر(

 (64.5) 47 (233) 184 ديپلم و كمتر 

 (9) 9.2 (36) 37 فو  ديپلم

 (23) 24 (92) 96 ليسانس
 (9.8) 20.8 (39) 83 فو  ليسانس وباالتر

 پايه تحصيلی

 9.2 37 پايه اول و دوم
 34.2 137 پايه سوم و چهارم
 56.6 226 پايه پنجم و ششم

 نوع بازی

 30.8 123 فكری آموزشی

 13.5 54 هيجانی)اكشن( و خشن

 55.8 223 تركيبی

 شيوه انجام بازی

 12 50 فردی

 68 270 گروهی

 20 80 هردو

 %100 400 --  هاداده کل

 

دهد از نظر جنسيت تعداد مشاركت كنندگان پستر و   همانطور كه اطالعات جدول نشان می

آموزان از نظر پايه تحصيلی پايه پنجم دختر تفاوت چندانی ندارند، ولی بيشترين فراوانی دانش 

باشد. از نظر نوع بازی بيشترين درصد فراوانی مربوط بته   درصد كل( می 6/56و ششم )حدود 

درصتد دانتش آمتوزان از انتواع مختلتم       56باشد. يعتی حتدود  % می1/55های تركيبی با بازی

ين فراوانی را پدران شتاغل  كنند. از نظر شغل بيشتر بازيهای اكشن و آموزشی فكری استفاده می

اند. همچنتين از   درصد( تشكيل داده 0/70درصد( و بيشترين مادران را خانه دارها ) 60دولتی )

ای را بارهتا  هتای رايانته  درصد از دانش آموزان بتازی  07ای حدود  نظر سابقه انجام بازی رايانه

گروهتی وفتردی( نيتز اكثتر     تجربه كرده بودند. از لحاظ شيوه انجام بتازی )فتردی، گروهتی و    

 دادند. درصد( شيوه گروهی را ترجيح می 61آموزان )حدود  دانش

 ها، از آزمون چولگی و كشتيدگی  همچنين در اين مطالعه، به منظور بررسی نرمال بودن داده
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قرار داشتند، كه نشان  -0و  0استفاده شد. مقادير ضراي  چولگی و كشيدگی همه متغيرها بين 

هتای   هتا از آزمتون   هاست، و بر همين اساس برای آزمون فرضتيه  نرمال بودن توزيع دادهدهندة 

  پارامتريک استفاده گرديد.

ها با استفاده از روش معادالت ساختاری ابتتدا برازنتدگی متدل متورد      قبل از آزمون فرضيه

 نشان داده شده است: 3 شماره ها در جدول بررسی قرار گرفته است. اين شاخص
 

 های برازش مدلشاخص . 3 جدول
Table 3.  Model fitting indicators 

 بندی گروه
 ها شاخص 

Grouping 
Indicators 

 شاخص
  Indicator 

 اختصار
Abbreviation 

 مقدار
Amount 

 حد مجاز
Limit 

 نتیجه
Result 

 های شاخص
 برازش مطل 

 قبول قابل 5بين ا تا  CMIN/d.f 4.004 شاخص كای اسكوئر بر درجه آزادی

 قابل قبول نزديک به يک GFI 0.93 شاخص نيكويی برازش

 قابل قبول نزديک به يک AGFI 0.957 شاخص نيكويی برازش اصالح شده

 های شاخص
 برازش تطبيقی

 قابل قبول نزديک به يک TLI 0.946 لويس -شاخص برازش توكر

 قابل قبول نزديک به يک NFI 0.906 شاخص برازش هنجار شده

 قابل قبول نزديک به يک CFI 0.921 شاخص برازش تطبيقی

 قابل قبول نزديک به يک IFI 0.889 شاخص برازش افزايشی

 های شاخص
 برازش مقتصد

 قابل قبول 5/9باالتر از  PNFI o.587 شاخص برازش مقتصد هنجار شده

 قابل قبول 5/9باالتر از  PCFI 0.619 مقتصد یقيشاخص برازش تطب
 قابل قبول 8/9كمتر از  RMSEA 0.081 ميانگين مربعات خطای برآوردريشه 

 

قبولی قرار دارند در نتيجه های برازندگی مدل در دامنه قابلشاخص 3شماره مطاب  جدول 

 توان گفت مدل مورد بررسی از برازندگی خوبی برخوردار است. می

گيتری از مدلستازی معتادالت    هتای انتدازه  و معنتاداری روابتط و متدل   هتا   برای آزمون فرضيه

تاييدی استفاده شده استت. پژوهشتگر متدل معتادالت ستاختاری را       تحليل عاملی ساختاری و

بترد   آشتكار بته كتار متی     مشتخص ميتان متغيرهتای پنهتان و     و نشان دادن روابتط  برای تعيين

(Hooman, 2016.) ( امده است:  3) ( و0شكل ) خالصه نتايج مدل معادالت ساختاری در 

رود و  ای به كار می آنجايی كه آزمون معادالت ساختاری فقط برای متغيرهای فاصلهاز 

های كنندگان بازیمتغير جنسيت يک متغير اسمی است لذا برای سنجش رفتار خريد مصرف
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مستقل  t ها، از آزمون ای در دو جنس مونث و مذكر، با توجه به ترمال بودن توزيع دادهرايانه

نشان داد كه بين دختران و پسران  5 شماره شد. نتايج آزمون فرضيه در جدولدو نمونه استفاده 

  ای تفاوت معنادار وجود دارد. های رايانه در خريد بازی
 

 
 مدل معادالت ساختاری -3مدل معادالت ساختاری                                شكل  -0شكل 
 داریدر حالت استاندارد                                             در حالت معنی         

 

 های پژوهشنتايج آزمون فرضيه . 4جدول 
Table 4.  Test results of research hypotheses 

 فرضیه
Hypothesis 

 متغیرهای مستقل
Independent 

Variables 

 متغیر وابسته
Dependent 
Variable 

 ضریب
 مسیر

Coefficie 
nt Path 

CR 
 داری يمعن سطح

Significancy 

 نتیجه
Result 

 عوامل 1
 شخصی

 تاييد - - - رفتارخريد جنسيت
 تاييد 0.001 5.283 0.392 رفتارخريد والدين 2

 تاييد 0.00 4.316 0.29 رفتارخريد همساالن 3

 عوامل 4

 محيطی

 تاييد o.470 4.934 0.00 رفتارخريد رسانه

 تاييد 0.00 4.501 0.753 رفتارخريد تبليغات 5

عوامل  6
آميخته 
بازاريابی 
  )محصول(

 تاييد 0.00 4.791 0.338 رفتارخريد شكل ظاهری

 رد 0.125 1.535 0.085 رفتارخريد دسترسی 7
 تاييد 0.0125 2.689 0.174 رفتارخريد قيمت 8

 

 دختر و پسرمستقل  های نمونه tآزمون  . 5جدول 
Table 5. T- test of independent samples of girls & boys 

 انحراف ازمیانگین
Mean Dev. 

 انحراف معیار

Std. 
Deviation 

 میانگین
Mean 

 تعداد
No. 

 جنسیت
Gender 

 دختر 193 3.4 0.868 0.6464

  پسر 207 3.98 0.7978 0.5615
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 هابرای برابری میانگین  t-testآزمون
T-test For Equality of Means  

 انسیوار یبرابر Levene آزمون
Levenes Test for Equality of 

Variance  تفاوت میانگین 
Difference 
of Mean 

sig df T Sig F 

0.3783- 0.00 398 4.435- 0.243 1.366 
فرض 
 رفتار برابری

 خريد
 فرض -- -- -4.419 386.143 0.00 -0.3783

 نابرابری
 

 

 پذيرفتهها  برابری واريانس فرض 95/9 از باالتر sigمقدار  و لونز نتايج آزمون به باتوجه

دهد  نشان می عالمت منفی نفاوت ميانگين( و 95/9 از كمتر sig) tشود، بنابراين نتايج آزمون  می

 كه ميانگين رفتار خريد دختران به طور معناداری كمتر از پسران است. 
 

 گیریبحث و نتیجه
هتای پتژوهش نشتان داد كته     در بررسی تأثير عوامل شخصی بر رفتار خريد كتودک، يافتته  

 & ,Zareiگذارنتد كته بتا نتتايج پتژوهش     والدين و همساالن بر رفتار خريد كتودک تتأثير متی   

Siahsaraei Kajoori. (2017); Budzanowska-Drzeweika (2011), Fan., and Li, (2010);  
 

Miarrostami & Kheiry (2014); Abdolvand, et al. (2012); Heidarzadeh & Motamedi 

همسو بود. بدين معنا كه والدين و همساالن نقش مهمی در تشوي  و تحريتک كتودک بته      (2007)

خريد يک بازی خاص و يا برعكس در عدم خريد بازی دارند. همچنين اين نتيجه بيتانگر آن استت   

كننتد و از   ن و رشد اجتماعی و فكری خود بهترين الگو را انتخاب متی كه كودكان همواره برای تكوي

نظر آنان والدين آگاه ترين و معتبرترين الگو هستند. از طرف ديگر دانش آموزان ابتتدايی در خريتد،   

گيرند. ايتن تأثيرپتذيری از همستاالن ممكتن استت       تحت تأثير همساالن و دوستان خود نيز قرار می

   اشته باشد و يا به دليل حسادت و چشم و همچشمی همساالن اتفا  بيفتد.حالت كس  اطالعات د

ای را در دو  های رايانته  مستقل دو نمونه ای، تفاوت معنادار رفتار خريد بازی tنتايج آزمون 

جنس دختر و پسر تاييد كرد. بدين صورت كه رفتار خريد )قصتد خريتد، ميتزان يتا حجتم و      

 Abdollahi andسران بوده است. اين نتيجته بتا نتتايج پتژوهش    تكرار خريد( دختران كمتر از پ

Rasoulizadeh Tabatabaei (2013); Abdolvand, et al. (2012); Gunther (2017)   ستازگار

هتای فكتری و آموزشتی و     است. همچنين نتايج آزمون كای مربع، نشان داد دختران بيشتر به بازی

پسران به بازيهای اكشن و هيجانی عالقمندند. عالوه بر انتخاب نوع بازی، دختران در شيوه انجتام  
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  داده صورت كه بازی با دوستان را به بازی انفرادی تترجيح  بازی نيز با پسران متفاوت بودند بدين

 دادند.   فردی اختصاص میهای  را به بازی خود اوقات فراغت مقدار كمتری از پسران به نسبت و

های بين دانش آموزان دختر و پستر ايتن بتود كته تأثيرپتذيری       در بررسی نتايج جاتبی ساير تفاوت

تر عمتل نمتوده و از دخالتت     دختران از والدين و همساالن بيشتر از پسران بود. پسران در خريد مستقل

ند. همچنين شوند اما دختران در خريد بيشتر پذيرای نظرات والدين و همساالن هست ديگران ناراحت می

دخترها به شكل ظاهری و قيمت توجه نموده و عالقه بيشتری به پس انتداز داشتتند درحاليكته پسترها     

توجه دارند. در زمينه تأثير رسانه و تبليغات نيز دخترها بيشتتر تبليغتات رنگتی شتاد و     هتا   به اين مقوله كمتر

 تبليغات بيشتر اهميت داشت. پسنديدند درحالی كه برای پسرها اطالعات موجود در موزون را می

هتای پتژوهش   در بررسی تأثير عوامل آميخته بازاريابی محصول بر رفتار خريد كودک، يافته

های ظاهری و زيبايی بسته بندی محصول، و قيمت محصول بر رفتار خريد نشان داد كه ويژگی

أثير شكل ظتاهری  گذارد. به اذعان والدين، بسياری از خريدهای كودكان تحت تكودک تأثير می

افتد. اگرچه ظاهر و بسته بندی محصول بيش از قيمتت   فريبنده و بسته بندی محصول اتفا  می

 ,Pishva (2010); Abdolvandگذاشت. اين نتايج با نتايج مطالعتات  آن در رفتار كودک تأثير می

et al. (2012); Miarrostami & Kheiry (2014); Ogba, and Johnson, (2014)  اری ستازگ

داری بر رفتتار خريتد كتودک تتأثير معنتی      اين درحاليست كه ميزان دسترسی به محصول دارد.

نداشته است. مشابه اين نتيجه در مطالعات ديگر يافتت نشتد. ايتن بتدين معناستت كته بترای        

ای ميزان در دسترس بودن و راحتی تهيه آنها بر تصتميم كتودک بته     های رايانه دستيابی به بازی

زی تأثير معناداری ندارد و بنابراين يک بازی خاص و مورد عالقته كتودک اگرچته    خريد آن با

 نمايند.سهل الوصول نباشد، كودک يا والدين به طر  مختلم سعی در خريد و تهيه آن می

های پژوهش نشان داد كه در بررسی آزمون تأثير عوامل محيطی بر رفتار خريد كودک، يافته

تأثير ای های رايانهدر خريد بازیبر رفتار كودک و تبليغات با شدت مشابهی  های جمعی رسانه

 Senobar, Totonchi دست آمده از تحقي اين نتيجه با نتايج به .داشته استداری مثبت و معنی

and Asadpour (2014); Priya, Baisya and Sharma (2010); Fan and Li (2010); 

Hameed, Waqas, Naz Aslam, Bilal, and Umair (2014)  .جمعتی   رستانه  ستازگاری دارد

همتراه و تبليغتات جتذاب و     همچون؛ مجالت، شبكه مختلم تلويزيون، شبكه ماهواره و تلفن

 اختيار كودک قرار داده و درای   رايانههتای   ها، اطالعاتی را در مورد بازی رنگارنگ موجود در اين رسانه

 گذارند. میآنها به خريد تأثير  بر تمايل
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 پیشنهادهای کاربردی پژوهش
 گردد:  های پژوهش پيشنهاداتی به شرح زير ارائه می با توجه به نتايج و يافته

نقش را در رفتار خريد كودكان  ترين بيش و ترين طور كه نتايج نشان داد والدين مهمهمان

يک  جايگاه در او عادات و باورها كودک، بر اثرگذار فرد ترينمهم و اوليندارند و به عنوان 

 توجه كننده،مصرف حقو  از آگاهی و رسانیاطالع در والدين به بنابراين بايدستند. ه كنندهمصرف

 به خانواده، خريدهای بر شانتأثيرگذاری در كودكان هایتالش به والدين اكنشنمود چراكه و ويژه

 .كندمی عمل كنندهمصرف عنوان به كودكان، آينده رفتار گيریشكل عاملی برای عنوان

ساالنش، در در زمينه رفتار خريد به عنوان تعامالت آشكار كودک با همنيز سن های همگروه

بر كودكان، ناشی از  اتترين اثرقوی گيری دارد و يكی ازنقش چشمرابطه با محصوالت 

بيت محصوالت های خود درباره مطلوای كه در آن نكاتی را از همسندوره .شان استساالن هم

تر گيرند و هنگام ارزيابی مدنظر دارند. اين تأثير در مورد كاالهای نمادين مانند لباس بيشياد می

های توليدكننده محصوالت كودكان بايد به اين عامل بازاريابان و شركت. بنابراين خواهد بود

ی خواهند كرد كه اين ساالنشان توجه خاصتوجه الزم را داشته باشند كودكان برای پذيرش به هم

بتابراين تأثير معنادار والدين و  ای بسيار نقش پررنگی است.های رايانهبحث بخصوص در بازی

رسانی درست و نيز تدوين دقي  برنامه هايی  همساالن بر رفتار خريد كودک، آگاهی و اطالع

 سازد.  در جهت آگاهی بخشی به كودكان را ضروری می

های  بازاريابان و شركتبر رفتار خريد كودک  های ظاهری محصولیبا توجه به تأثير ويژگ

خصوص محصوالت بازی و سرگرمی توليدی بايد در طراحی محصوالت مفيد و كاربردی به

-كه قشر مصرف ایبندی و مزايای جانبی محصول داشته باشند به گونهای به بستهتوجه ويژه

را بندی بستهبندی آن شوند. بنابراين طراحان محصوالت كودک بايد بسته و كننده جذب زيبايی

تواند معانی يک نام تجاری را به كودكان از طري  تصاوير میكه به عنوان يک ابزار ارتباطی، 

 ، مورد توجه قرار دهند.بندی، انتقال دهدها بر روی بستهمناس  سن آن

های  شود تا شركتای پيشنهاد میهای رايانهبا توجه به تأثير قيمت محصول بر خريد بازی

توليدكننده محصوالت كودک تا جايی كه امكان دارد با قيمت گذاری مناس  حتی در مقايسه 

های مشابه خود رقابت كند. كودكان و نوجوانان با خريد محصوالت مورد عالقه با با شركت

تواند منجر به  د داد و اين امر میساالن خود نيز پيشنهاد خريد خواهنقيمت مناس  به ديگر هم

 افزايش مجدد فروش محصوالت شركت شود.
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گردد بازاريابان  همچنين با توجه به تأييد اثر رسانه و تبليغات بر رفتار خريد كودک پيشنهاد می

 از كودكان را مناس  هایای با تهيه برنامههای رايانههای توليدكننده محصوالت بازیو شركت

چگونگی استفاده در مورد  آگاه نموده تا كودک های آنو ويژگی های تجاری جديدناممحصوالت، 

كه به  تبليغات كند.، اطالعات الزم را كس  میبازیها و باورهای مربوط به كاربرد، واقعيت و

 يا محصول يک مورد در خريد تصميم اتخاذ برای مخاطبان كردن متقاعد جهت ارتباطی روشی عنوان

ها موضوع تبليغات شود شركت لذا توصيه می گرددمی محسوب بينندگان به اطالعات رائها و خدمت

های شان در نظر بگيرند و فعاليت را متناس  با گروه سنی كودكان برای محصوالت مورد عالقه

-رسانی برای آنان به شكل جذاب و محرک در آورند و در اين زمينه سرمايهپيشبردی و اطالع

های مناسبی داشته باشند. همچنين با توجه به وجود الگوی متفاوت رفتار خريد در كودكان گذاری

بازاريابان بايد های شخصيتی و ذاتی آنان بر اين موضوع اثرگذارست، برخی ويژگیدختر و پسر كه 

ها گرايش و عالي  هر دو كودک دختر و پسر را در فرآيند كار در طراحی محصوالت و تبليغات آن

 ها و تبليغات آنها هستند. ای كه كودكان دقيقا احساس كنند مخاط  خاص رسانه حاظ كنند. به گونهل

توانند تعدادی از متغيرها همچون محققانی كه تمايل دارند اين مطالعه را توسعه دهند می

سطح اجتماعی و اقتصادی خانواده، ميزان دسترسی به اينترنت، انتخاب محصوالت متنوع و 

های مربوط به سنجش رفتار خريد القه كودكان را به مدل بيفزايند و يا از ساير مدل و مقياسمورد ع

 .پذيری نتايج را افزايش دهند استفاده نمايند و قابليت تعميمتر  كودک در جوامع آماری گسترده

توان ساير متغيرهای جمعيت شناختی را در مدل به عنوان متغيرهای تعديلگر و  همچنين می

 تر مورد سنجش و بررسی قرار داد. تر و پيشرفته های دقي  آزمونبا 
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