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توجــه بصــری ،رفتــار خریــد،
خریــد تکانشــگری ،صنعــت
گردشــگری ،فراترکیــب

چکیده

تــاش علــم بازاریابــی بــر ایــن اســت کــه شــیوههای رفتــار مشــتریان را تحــت
تأثیــر قــرار دهــد .بهکارگیــری دانــش رفتــار مشــتری و تحلیــل تأثیــر رفتارهــای
او در راهبردهــای بازاریابــی فراتــر از علــم اســت و نوعــی هنــر بهشــمار میآیــد.
رفتــار مشــتری شــامل فرایندهــای روانــی و اجتماعــی گوناگونــی اســت کــه قبل و
بعــد از فعالیتهــای مربــوط بــه خریــد و مصــرف وجــود دارد .در ورای هــر عمــل
خریــد ،یــک فراینــد مهــم تصمیمگیــری نهفتــه اســت کــه بایــد بررســی شــود.
ایــن پژوهــش ،از نظــر نتیجــه ،جــزو تحقیقــات توســعهای قلمــداد میشــود ،زیرا
بــه دنبــال تبییــن الگــوی توجــه بصــری در رفتــار خریــد تکانشــگری مشــتریان
صنعت گردشــگری اســت .از لحــاظ هدف ،ایــن تحقیق جزو تحقیقــات کاربردی
اســت .در پژوهــش حاضر ،بــرای گــردآوری دادهها ،از روش کتابخانهای اســتفاده
شــده اســت کــه ابــزار آن اســتفاده از مقــاالت ،کتابهــا و پایاننامههاســت.
یافتههــای پژوهــش حاکــی از آن اســت کــه در روش کدگــذاری بــاز و محتوایــی
(محــوری) بیــش از  110کــد بــاز از منابــع تأییدشــده در گامهــای قبلــی اســتخراج
شــده بــود .محقــق پــس از بررســی کدهــای بــاز آنهــا را در قالب هشــت مفهــوم و
 19مقولــه فرعــی و  21مقولــه اصلــی ،بــا اســتفاده از الگــوی اســتراوس و کوربیــن،
دســتهبندی کــرده اســت .مطالــب و اطالعــات استخراجشــده از فراترکیــب
ســؤاالت اساســی فراترکیــب و پژوهــش را پاســخ میدهنــد .ســؤال اصلــی عبارت
اســت از اینکــه «مؤلفههــا یــا متغیرهــای اصلــی خریــد تکانشــگری مبتنــی بــر
توجــه بصــری گردشــگران کدامانــد؟» خبــرگان ایــن عوامــل را بررســی و تأییــد
میکننــد کــه شــامل عوامــل فردگــرا ،عوامــل بازارگــرا ،عوامــل محیطگــرا و
عوامــل باورگــرا هســتند.

مقدمه:

شــیوههای تصمیمگیــری مشــتریان در بازاریابــی حائــز
اهمیــت اســت و بــرای توســعه بخشهــای مربــوط بــه
مشــتری ،جــذب مشــتریها و افزایــش کارآیــی تبلیغــات
اســتفاده میشــود ( .)Kalla & Arora, 2011خریــد
تکانشــگری  5یکــی از شــیوههای تصمیمگیــری اســت کــه
بــه صــورت میــل فــوری ،مقاومتناپذیــر ،قــوی و مــداوم
بــرای خریــد ســریع یــک محصــول تعریــف میشــود.
براســاس تخمینهــای بیانشــده68 ،درصــد از خریدهــا

برنامهریزیشــده نیســتند ( )Ståhlberg & Maila, 2010:54و
خریــد تکانشــگری مبلــغ 4میلیــارد دالر از فــروش ســالیانه
را ،در صنعــت گردشــگری در کشــور آمریــکا ،بــه خــود
اختصــاص داده اســت )Khachatryan et al., 2018( .صنعــت
گردشــگری فرصتــی مناســب بــرای صنایــع و بخشهایــی
اســت کــه بــا وجــود داشــتن ظرفیــت عظیــم در چرخــه
اقتصــادی کشــور مهجورنــد؛ صنعتــی کــه هــم میتوانــد
یکــی از ابزارهــای مهــم تحقــق اقتصــاد پایــدار تلقــی شــود
و هــم میتوانــد ،در فضــای توجــه همگانــی بــه بخشهــای

 .1گروه مدیریت ،واحد همدان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،همدان ،ايران.

 .2استادیار گروه مدیریت بازرگانی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمانشاه ،کرمانشاه ،ايران (نویسندۀ مسئول)؛ Farshidnamamian@iauksh.ac.ir

 .3استادیار گروه مدیریت ،دانشکده مدیریت و حسابداری ،دانشگاه بوعلی سینا ،همدان ،ايران.
 .4گروه مدیریت ،واحد گنبدکاووس ،دانشگاه آزاد اسالمی ،گنبدکاووس ،ايران.

5. Impulsive buying.
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مولــد اقتصــاد ،نگاههــا را بــه خــود جلــب کنــد و بــه رونــق
و توســعه نزدیکتــر شــود .در کشــورهای توســعهیافته،
صنعــت گردشــگری بــه تنــوع درآمدهــا میافزایــد و از
همگســیختگی در اقتصــاد را کاهــش میدهــد ،درحالیکه
ایــن صنعــت بــرای کشــورهای درحالتوســعه فرصــت
مناســبی اســت تــا ،در قیــاس بــا رویکردهــای ســنتی
صــادرات ،محصــوالت خــود را با ســرعت بیشــتری افزایش
دهنــد (ایــزدی .)2015 ،گردشــگری ،در حکــم فعالیتــی
اقتصــادی ،راهــی اســت بــرای توســعه بــا آثار منفی نســبت ًا
کــم زیس ـتمحیطی و بســتری بــرای توســعه اجتماعــی و
اقتصــادیّ ،امــا نبایــد فقــط محیــط را ابــزاری برای توســعه
اقتصــادی تلقــی کــرد ،بلکــه بایــد به تمــام عوامــل فیزیکی
و فرهنگــی منطقــه توجــه کــرد .تجربــه نشــان داده اســت
کــه هــر کجــا گردشــگری اتفاقــی و بــدون برنامهریــزی
و راهبــرد مشــخص توســعه یابــد ،در درازمــدت فوایــد
گردشــگری باورناپذیــری مشــهود میشــود( .اصغــری و
همــکاران )1397 ،بخــش خدمــات در بیــش از 50درصــد
تولیــد ناخالــص داخلــی ( )GDPهــر کشــوری نقــش دارد
( .)Li, 2014صنعــت گردشــگری در ایران بخشــی از حیطۀ
گســتردۀ تجارتهــای بخــش خدماتــی اســت کــه نقشــی
حیاتــی در توســعه اقتصــادی کشــور ایفــاء میکنــد .هماننــد
بســیاری از کشورها ،صنعت گردشــگری بهشکل گستردهای
تحــت نفــوذ مشــتریان اســت ( .)Gutek et al., 2010یکــی
از فراگیرتریــن فعالیتهــای اوقاتفراغــت گردشــگران
خریدکــردن اســت و بــه علــت منافــع اقتصــادی ،اجتماعی
و روانشناســی آن ایجــاد خریــدی راحــت و درعینحــال
هیجانانگیــز و ســاختن بخشهــای خریــد بهمنظــور
تحریــک تمایل مشــتری بــرای بازدید و گســترش اقامتش
بــه دغــدغۀ مهــم مســئوالن در اماکــن گردشــگری تبدیــل
شــده اســت ( .)Yuksel, 2007دانســتن عواملــی کــه بــر
حالتهــای احساســی خریــداران تأثیــر میگــذارد،
راهبردیهــای بازاریابــی مناســبی را بــرای کمک بــه ایجاد
و حفــظ تجــارب خریــد مثبت ارائــه میدهــد .بنابرایــن ،با
بررســی پژوهشهــای صورتگرفتــه در راســتای موضــوع
تحقیــق میتــوان مدعــی شــد کــه اگرچــه توجــه بــه الگــوی
توجــه بصــری ،خریــد تکانشــگری و رفتــار مشــتری در
تحقیقــات داخلــی و خارجــی بهطــور محــدودی صــورت
پذیرفتــه اســتّ ،امــا در خصــوص شناســایی ابعـ ِ
ـاد صنعــت
گردشــگری مطالع ـهای انجــام نشــده اســت و بــه عبارتــی
کلیــه عوامــل در یــک بــاب گــزارش نشــده اســت .لــذا در
ایــن تحقیــق بــر آن شــدیم کــه بــا یــک فراترکیــب (تحلیــل
مضمــون) بــه بررســی مطالعــات انجامشــده در دهــه
گذشــته بپردازیــم تــا ضمــن تجمیــع عوامــل شناســایی در
قالــب یــک مــدل کلــی بــه خألهــای موجــود در ایــن زمینــه

بپردازیــم .هــدف از ایــن پژوهــش تبییــن الگــوی توجــه
بصــری ،خریــد تکانشــگری و رفتــار مشــتری در صنعــت
گردشــگری اســت .ســنجشهای توجــه بصــری حاکــی
از رفتــار (از قبیــل احتمــال خریــد ،بهخاطــرآوردن برنــد
و …) نیســت .مث ـ ً
ا جلوههــای ظاهــری رنگارنــگ ممکــن
اســت چشــمنواز باشــند و توجــه بصــری مشــتریان را
جلــب کننــد ،درصورتیکــه محصــول درنظــر گرفتهشــده
بــرای مشــتری ارجحیــت نداشــته باشــد ،بــه خریــد منجــر
نمیشــوند .بنابرایــن ،بایــد معیــار دیگــری را بــرای کســب
نتایــج رفتــاری معرفــی کــرد .بــا توجــه بــه اینکــه خریــد
تکانشــگری انگیــزهای ناگهانــی بــرای خریــد یــک محصول
اســت و هــدف نهایــی از اطالعــات در صنعــت گردشــگری
تشــویق گردشــگران بــه حضــور و خریــد محصــوالت بومــی
اســت ،لــذا توجــه بــه رفتــار خریــد گردشــگران میتوانــد
در بیــان رابطــه میــان رفتــار خریــد تکانشــگری و توجــه
بصــری گردشــگران مفیــد باشــد .پژوهــش حاضــر در پــی
پاسـخدادن بــه ایــن ســؤال اســت که «الگــوی توجــه بصری
در رفتــار خریــد تکانشــگری مشــتریان صنعت گردشــگری
چگونــه اســت؟».

مبانی نظری پژوهش

خرید تکانشگری
رفتــار مصرفکننــده از موضوعــات مهــم در حــوزۀ
بازاریابــی اســت .گرچــه اولیــن کتــاب در ایــن مــورد در
دهــه  1960تألیــف شــده اســت ،ســابقه آن بــه ســالهای
پیشتــر برمیگــردد .ازجملــه میتــوان بــه دهــه 1950
اشــاره کــرد کــه ایدههــای فرویــد را بازاریابــان اســتفاده
کردنــد .رفتــار مصرفکننــده موضوعــی بحثبرانگیــز و
چالشــی اســت کــه دربرگیرنــدۀ افــراد و آنچــه میخرنــد،
چرایــی و چگونگــی خریــد آنهــا ،بازاریابــی و آمیــزۀ
بازاریابــی و بــازار اســت .حــوزۀ رفتــار مصرفکننــده
بــه بررســی نحــوۀ انتخــاب ،خریــد ،اســتفاده و مصــرف
کاالهــا ،خدمــات ،ایدههــا و تجربیــات از ســوی افــراد،
گروههــا و ســازمانها بــرای تدویــن نیازهــا و امیــال آنــان
میپــردازد .مطالعــه رفتــار مصرفکننــده عبــارت اســت از
مطالعــه اینکــه مــردم چگونــه خریــد میکننــد و چــه چیــز
یــا چیزهایــی میخرنــد و اصــو ً
ال چــرا خریــد میکننــد.
رفتــار مصرفکننــده یکــی از زیرشــاخههای بازاریابــی
اســت کــه از عناصــری چــون روانشناســی ،بازاریابــی و
اقتصــاد تشــکیل میشــود (.)Khachatryan et al., 2017
رفتــار خریــد تکانشــگری یــک راز در دنیــای بازاریابــی
اســت و پژوهشهــای بازاریابــی در آغــاز راه تحقیــق در ایــن
زمینهانــد (Kongakaradecha & Khemarangsan,
 .)2012خریدهــای تکانشــگری جنبــه فراگیــری از رفتــار

تبیینالگویتوجهبصریدررفتارخریدتکانشگریمشتریان
صنعت گردشگری با روش فراترکیب

 )2عوامــل خارجــی :اشــاره بــه آن دســته از محرکهایــی
اســت کــه بــا توجــه بــه محیــط خریــد ،خــود محصــول،
مهــارت فروشــندگان و عوامــل موقعیتــی موجــب
تحریککــردن مصرفکننــده بــه خریــد بیشــتر میشــود
( .)Moital, 2007عوامــل خارجــی شــامل ظاهــر جــذاب

توجه بصری

تصاویــر بــر رفتــار مشــتری تأثيــر دارد و ایــن تأثیــر در بيــن
خردهفروشهــا و مشــتريان نهايــی بيشــتر حائــز اهمیــت
اســت .درنتیجــه عالقــه و توجــه بــراي ارائــه ارزشهــای
بيشــتر بــه مشــتری در خريــد و برقــراری مديريــت رابطــه
بــا مشــتری افزايــش يافتــه اســت .بهويــژه شــركتهايی
كــه درپــی حفــظ مشــتريان موجــود و جــذب مشــتريان
جديدنــد ،فعاليتهــای خــود را در جهــت ارائــه و خلــق
ارزش بــراي مشــتريان هــدف خــود معطــوف داشــتهاند.
بــرای انجــام ايــن مهــم آنهــا بايــد درك عميقــی از ابعــادی
كــه بــرای مشــتری ارزشــمند اســت داشــته باشــند.
شــرکتها ،بــرای جــذب مشــتریان جدیــد ،بایــد محیــط
فروشــگاه را طــوری طراحــی کننــد تــا نظــر مشــتریان بــه آن
جلــب شــود و خریــد کننــد (.)Khachatryan et al., 2018
وارن كيــگان 1،از صاحبنظــران علــم بازاريابــي ،معتقــد
اســت کــه فقــط در صــورت تمركــز منابــع بــر فرصتهــا
و ايجــاد ارزش بــرای مشــتری اســت كــه میتــوان بــه
مزيــت رقابتــی پايــدار دســت يافــت .ايجــاد زمینههــای
توجــه از امكانــات و فرصتهــای جديــد اســت كــه بايــد
ويژگیهایــی از آن كــه بــر روی مشــتريان اثرگــذار اســت
شناســايي و بــه نحــو مطلــوب طراحــی و مديريــت شــود.
طراحــي خــوب فروشــگاه مشــتريان را تحريــك میکنــد
جــو فروشــگاه محركــی
تــا بــدون برنامــه خريــد کننــدّ .
اســت كــه بــر خواســتههای مصرفكننــده اثــر میگــذارد
و ممكــن اســت خريــد تکانشــگری را افزايــش دهــد
( .)Verplanken et al., 2005ادراك مصرفكننــده از
محيــط همچنيــن ممكــن اســت بــر خلــق و خــوی او اثــر
شــديد داشــته باشــد ( .)Mihic & Kursan., 2010نگــرش
خريــداران بــه محيــط بیشــتر از نگــرش آنهــا در مــورد
محصــوالت در واكنشهــای عاطفیشــان تأثيــر دارد .بيــن
ويژگیهــاي محيــط و قصــد خريــد تکانشــگری ارتبــاط
وجــود دارد .محيــط در رفتــار خريــد ناگهانــی تأثيرگــذار
اســت ،بهگون ـهای كــه ويژگیهــای فروشــگاه در پاس ـخهای
عاطفــی خريــداران كــه شــامل لــذت و برانگيختگــی اســت
تأثيــر میگذارنــد و ايــن پاسـخهای عاطفــی باعــث افزايــش
احتمــال خريــد ناگهانــی میشــوند ( .)Xu & Ren, 2010از
عمدهتريــن ويژگیهايــی كــه محیطهــا بايــد داشــته باشــند
ميتــوان بــه پیمایــش ،محتــوا ،طــرح (صفحهآرايــی) و
فضــای مناســب بــرای انجــام عمليــات اشــاره كــرد كــه همــه
ايــن مــوارد بــراي مشــتريان مهــم اســت و در تصمیــم خرید
1 .Varen Kigan
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(.)Beatty & Ferrell, 1998

فروشــگاه ،قیمــت پاییــن کاال ،نیــاز پنهانشــده ،توزیــع
انبــوه ،عمــر کوتــاه محصــول و… اســت.
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مصرفکننــده اســت و رفتارهــای متنوعــی را بــه خریدهــای
بــدون برنامهریــزی نســبت میدهــدّ .امــا خرید تکانشــگری
ن اســت؛ درواقــع تجربــه تمایــل و اشــتیاق بــرای
فراتــر از ایـ 
خریــد اســت .ایــن اشــتیاق احساســی ناگهانــی و شــدید و
اغلــب وسوســهانگیز اســت (.)Mangold & Faulds, 2009
صرفنظــر از نحــوۀ تعریــف ،خریــد تکانشــگری اشــاره بــه
گونــهای خــاص از خریدهــای برنامهریزینشــده دارد و
حقیقــت ایــن اســت کــه برنامهریزینشــدهبــودن خریــد
تصادفــی محــور تمــام تعاریــف صورتگرفتــه از آن اســت
( .)Piron, 1991خریــد تکانشــگری ،موضــوع تحقیــق
بســیاری از محققــان رفتــار مصرفکننــده قــرار گرفته اســت
( .)Sharma & Sivakumaran, 2003ایــن مســئله نهتنهــا بــه
دلیــل پیچیدگیهایــی اســت کــه ایــن موضــوع دارد ،بلکــه
بــه خاطــر عمومیــت گســتردۀ آن در میــان طیــف
وســیعی از طبقــات مختلــف محصــول اســت (Kacen
 .)& Lee, 2002در ادبیــات اولیــه بازاریابــی خریــد
تکانشــگری بهطــور خالصــه خریــدی ناخواســته تعریــف
شــده اســت ( .)Cobb & Hoyer, 1986خریــد تکانشــگری
یــک رفتــار پیچیــدۀ ناگهانــی ،جــذاب ،لذتبخــش مربــوط
بــه خریــد اســت کــه طــی آن ســرعت تصمیمگیــری مانــع
هرگونــه فکــر و توجــه آگاهانــه بــه مــوارد جایگزیــن بــرای
خریــد یــا پیامدهــای آینــده میشــود (.)Rook, 1987
ازای ـنرو ،خریــد تکانشــگری بــا فعالیــت بــاالی هیجانــی،
کنتــرل پایین شــناختی ،و رفتــار خودبهخــودی در نزدیکی
یــک شــیء جــذاب در ارتبــاط اســت .بهنظــر میرســد
خریــد تکانشــگری در خدمــت انگیزههــای مربــوط بــه
خوشــی و لــذت اســت .خریــداران خریدهــای تکانشــگری،
بیشــتر از خریــداران غیرناگهانــی ،رفتارهــای مربــوط بــه
خوشــی و لــذت را از خــود نشــان میدهنــد تــا مالحظاتــی
ِ
خریــد
بــرای مفیدبــودن خریدهایشــان .تجربههــای
خریــداران تکانشــگر نشــاندهندۀ ایجــاد انگیــزش
بــاالی محرکهایــی مثــل هیجــان و لــذت اســت.
ِ
( )Verplanken et al., 2005عوامــل مؤثــر در خریــد
تکانشــگری بهطــور کلــی ،بــه دو دســته تقســیم میشــوند:
 )1عوامــل داخلــی :ایــن عوامــل حــول خصوصیــات
شــخصی مصرفکننــده میچرخنــد ،بنابرایــن تمرکــز
اصلــی بــر فــرد اســت .عوامــل داخلــی شــامل ویژگیهــای
شــخصیتی ،عوامــل روانشــناختی و فرهنگــی اســت
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آنهــا تأثیــر میگــذارد ( .)Wedel & Pieters, 2010از ابعــاد
بصــری میتــوان بــه تبلیغــات محیطــی ،خوانایــی ،وضوح
پیــام ،مؤلفههــای بصــری قــوی ،طراحــی خالقانــه ،ارائــه
اطالعــات و شناســاندن نــام اشــاره کــرد (Taylor et al.,
 .)2006در جــای دیگــری عواملــی را همچــون رنــگ و
شــاکله ،انــدازه و حجــم متــن ،شناســاندن برنــد و ارائــه
اطالعــات محصــول برشــمردهاند .بنابرایــن مشــاهده
میشــود کــه ابعــاد بصــری همــواره از دیــدگاه مخاطبــان
بســیار مهــم اســت و از طرفــی توانایــی خــاص حافظــه
انســان ،در یادســپاری و یــادآوری تصاویــر ،اهمیــت ایــن
موضــوع را دوچنــدان میکنــد( .صداقــت.)1390 ،

پیچیدگــی ویژگــی و طــرح) بــر توجــه بصــری مشــتریان بــه
تبلیغــات و تشــخیص برنــد تأثیر میگــذارد .ایــن محققان
رابطـهای منفــی میــان پیچیدگــی ویژگیها ،توجــه بصری
و گرایــش به ســمت تبلیغــات یافتند .برعکــس ،پیچیدگی
طــرح باعــث افزایــش گرایــش شــرکتکنندگان در بررســی
بــه ســمت تبلیغــات و درک آنهــا میشــود .بــا توجــه بــه
اینکــه مشــتریان ناگهانــی دارای حواسپرتــی بصــری
بیشــتری هســتند ( )Büttner et al., 2014و توجــه بصــری
آنهــا در صــورت اطالعــات بیشــتر روبــه کاهــش میگــذارد
( ،)Pieters et al., 2010میتــوان انتظــار داشــت کــه
همزمــان بــا افزایــش مقــدار اطالعــات توجــه بصــری
مشــتریان ناگهانــی بــه آن اطالعــات کاهــش پیــدا میکند.

بــا توجــه بــه رابطــه موجــود میــان خریــد تکانشــگری و
توجــه بصــری ،خریــد تکانشــگری از قرارگیــری در معــرض
اطالعــات مناســب یــا جــذاب ،محصــوالت ،تبلیغــات و
جلوههــای ظاهــری شــروع میشــود (& Hubrechts
Koktürk, 2012؛  )Kalla & Arora, 2011کــه احتمــا ً
ال از
تشــدید انگیزههــا و کاهــش کنتــرل خــود ناشــی میشــود
( .)Büttner et al., 2014هوبرکتــز و کوکتــورک ( )2012بــه
ایــن نتیجــه رســیدند کــه نشــانههای تبلیغاتــی را روی
خریــد تکانشــگری بیشــترین تأثیــر دارنــد ،درحالیکــه
نانــدا ( )2015بیــان کــرد کــه جلوههــای ظاهــری از
اهمیــت بیشــتری برخوردارنــد و پــس از آن ،تبلیغــات
فــروش و بســتهبندی حائــز اهمیتانــد .بوتنــر و همــکاران
( )2014از زمــان مانــدگاری بصــری 1بــرای ســنجش
پرتشــدن حــواس مشــتریان ناگهانــی در موقعیتهــای
خریــد اســتفاده کردنــد .آنــان دریافتنــد کــه مشــتریان
ناگهانــی ،بیشــتر از مشــتریانی کــه خریــد تکانشــگریهای
کمتــری دارنــد ،بهوســیله محصــوالت غیرمتمرکــز دچــار
حــواس پرتــی بصــری میشــوند .در رابطــه میــان خریــد
تکانشــگری ،توجــه بصــری و رفتــار مشــتریان میتــوان
گفــت کــه تحقیقــات انجامشــده نشــان میدهنــد کــه
اطالعــات بیشــتر مفیــد اســت ،زیــرا بــه مشــتریان ایــن
امــکان را میدهنــد تــا انتخابهــای آگاهانهتــری داشــته
باشــند .بــا وجــود ایــن ،اطالعــات بیشــتر بــار بیشــتری بــر
دوش مشــتریان میگــذارد کــه ناشــی از افزایــش پــردازش
اطالعــات و ظرفیــت شــناختی محــدود اســت (Pieters et
 .)al., 2010تحــت شــرایط معیــن ،مشــتریان اطالعــات
مربــوط را بهصــورت گزینشــی مشــاهده میکننــد تــا بــار
شــناختی آنهــا کاهــش پیــدا کنــد (.)Shi et al., 2013
پیتــرز و همــکاران ( )2010بــه ارزیابــی ایــن مســئله
پرداختنــد کــه چگونــه درهمریختگــی بصــری (مثــ ً
ا

پیشینهپژوهش

تبیین توجه بصری و خرید تکانشگری
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1. Dwell Time

موضــوع ایــن پژوهــش «تبییــن الگــوی توجــه بصــری در
رفتــار خریــد تکانشــگری مشــتریان صنعــت گردشــگری»
اســت .همانگونــه کــه از ایــن عنــوان مشــخص اســت
عوامــل و موضوعــات متعــددی در آن دخالــت دارنــد ،از
جملــه خریــد تکانشــگری ،رفتــار مشــتریان ،رفتــار خریــد
مشــتریان ،خریــد تصادفــی ،خریــد ناگهانــی ،خریــد بدون
برنامهریــزی ،خریــد اتفاقــی ،خدمــات گردشــگری،
جذابیــت مــکان خریــد ،جذابیــت محصــوالت و خدمــات،
کیفیــت محصــوالت و خدمــات ،بهصرفهبــودن هزینــه.
در بررســی پیشــینه پژوهــش دو اقــدام اساســی صــورت
گرفــت .اول اینکــه منابــع موجــود و مطالعــات انجامشــده
در موضــوع ایــن نوشــتار مطالعــه شــد تــا مبنــای اولیــه
بــرای آغــاز پژوهــش و مشــخصکنندۀ خــأ مطالعاتــی
باشــد .ایــن منابــع شــامل مقــاالت تأییدشــده کــه در
مجــات معتبــر منتشــر شــدهاند ،پایاننامههــای
دانشــگاهی ،منابــع رســمی در اینترنت ،اطالعــات مندرج
در پایگاههــای علمی-تخصصــی ،مجــات تخصصــی،
مقــاالت و اطالعــات همایشهــای دانشــگاهی و تخصصی
و مصاحبــه و دریافــت نظــر ارزشــمند خبــرگان اســت
کــه اهــم مطالــب استخراجشــده در جــدول  1مشــاهده
میشــوند .از اطالعــات کسبشــده بــرای انجــام پژوهــش و
تدویــن ادبیــات موضوعــی اســتفاده شــد .دوم ،بــا توجه به
شــیوۀ اصلــی انجــام ایــن پژوهش ،بــرای شناســایی عوامل
و متغیرهــای اصلــی ،از روش فراترکیــب اســتفاده شــد .از
گامهــای اساســی در روش فراترکیــب ،مــرور ادبیــات بــه
شــکل نظاممنــد و جس ـتوجو و انتخــاب متــون مناســب
و بررســی آنهاســت .در ایــن مرحلــه کــه مشــابه بررســی
پیشــینۀ پژوهــش اســت منابــع تأییدشــده ،براســاس
معیارهــای پذیــرش ،دقیق ـ ًا مطالعــه میشــود و کدهــای
بــاز از آنهــا اســتخراج میشــود .نتایــج حاصــل از ایــن.

تبیینالگویتوجهبصریدررفتارخریدتکانشگریمشتریان
صنعت گردشگری با روش فراترکیب

مرحلــه در جــدول  2بهصــورت مکمــل پیشــینه پژوهــش
ارائــه شــده اســت .جــدول  2فهرســتی از منابع بررسیشــده

شــامل عنــوان پژوهــش ،نــام پژوهشــگر ،ســال انتشــار،
محــل انتشــار ،نویســنده و اصلیتریــن یافــتۀ آن اســت

محقق-سال

نتایج

سهرابی و همکاران
()1393

طراحی و آزمون رفتار خرید
تصادفی مشتریان ،چهار عامل عوامل فردی ،موقعیتی ،محصول و روانشناختی را شناسایی کردند که با رفتار خرید تصادفی
مؤثر در رفتار خرید تصادفی رابطۀ معناداری دارند و در بین ابعاد مربوط به عوامل اصلی ،همۀ آنها بهجز سن ،لذت از خرید،
ترفیعات بازاریابی با رفتار خرید تصادفی رابطۀ معنیداری داشتند.
یعنی عوامل فردی ،موقعیتی،
محصول و روان شناختی

رحیمیزاده و حدادیان
()1393

محیط فروشگاه (نور ،رنگ ،موسیقی ،رایحه) در رفتار خرید تکانشگری مشتریان فروشگاه
عوامل مؤثر در خرید
زنجیرهای تأثیر مثبت دارد .چیدمان و ظواهر فیزیکی (دردسترسبودن کاال ،راهنمای غرفهها،
تکانشگری در فروشگاههای
چیدمان کاال ،شکل ظاهری ساختمان و پوشش کارمندان) و امکانات و خدمات جانبی (کافه و
زنجیرهای پروما در شهر مشهد
رستوران ،شهربازی ،مرکز نگهداری کودکان) در رفتار خرید تکانشگری مشتریان تأثیری ندارد.
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جدول  :1پیشینه پژوهش

موضوع

203

رابطۀ معنيداري از تأثير ادراک محيطي گردشگران در تمايالت رفتاري نشان نداد ولي تأثير
بررسي تأثير ادراک محيط
حیدرزاده و جوانبخت خريد در هيجان مصرفي ،ارزش مثبت و معنيدار ادراک محيط خريد بر روي لذت و انگيختگي تأييد شد و همانگونه که
درکشده و تمايالت رفتاري پيشبيني شده بود تأثير لذت و انگيختگي بر روي ارزشهاي درکشدۀ گردشگران (لذتي و
()1394
سودگرايانه) مثبت و معنيدار بود.
گردشگران

عابدی ()1393

تأثیر عوامل فرهنگی ،فردی و
محیطی بر رفتار خرید تصادفی
نتایج تحقیق معنیداری و تأثیر عوامل فرهنگی و فردی بر روی خرید تصادفی را نشان میدهد.
در فروشگاههای زنجیرهای
عامل محیطی نیز بهواسطۀ عامل میانجی روحی–روانی در خرید تصادفی تأثیر میگذارد.
شهروند :نقش واسطهای عامل
روحیـروانی بر عامل محیطی

بررسی و رتبهبندی عوامل مؤثر
در رفتار خرید ناگهانی مشتریان
عوامل روانی رتبۀ اول و عوامل مربوط به محصول رتبۀ آخر را کسب کردند و در رتبهبندی ابعاد
با روش آزمون اندازهگیریهای
فرعی توسط آزمون اندازهگیریهای مکرر بُعد هیجانپذیری رتبۀ اول و بُعد زمان در دسترس
یوسفیفرد و همکاران
مکرر و مقایسۀ آن با روش
رتبۀ آخر را کسب کردند ،همچنین در آزمون فریدمن بُعد قیمت محصول رتبۀ اول و بُعد زمان در
()1392
آزمون فریدمن (مطالعۀ موردی:
دسترس رتبۀ آخر را به خود اختصاص دادند.
مشتریان فروشگاه زنجیرهای رفاه
شهر همدان)
خاموشی و همکاران
()1392

بررسی تأثیر ابعاد بصری و
ابعاد بصری و اطالعاتی بستهبندی بر رفتار مشتریان در هر سه مرحلۀ پیش از خرید ،حین خرید و
اطالعاتی بستهبندی در خرید
پس از خرید تأثیرگذار است.
مشتریان

بررسی عوامل تأثیرگذار بر
آشتیانی و اکبری ()1391
خرید ناگهانی لوازم آرایشی
Jones et al.

)(2013

Serfas et al.

()2014

فقط خانمها در یک منطقۀ خاص و در دورۀ زمانی خاص با حجم نمونۀ محدود و فقط برای
محصوالت آرایشی خاصی دست به رفتار خرید تصادفی میزدند.

ماهیت محصولگونۀ گرایش به عوامل مرتبط با آمیخت Gبازاریابی بیشترین تأثیر را براساس ماهیت محصول در خرید تصادفی
مشتریان دارند.
خرید تصادفی
ارزیابی میزان تحریک
بزرگشدن مردمک چشم در اثر تحریک فقط برای موقعیتهای خرید رخ میدهد .با وجود این
خریداران بهوسیلۀ اطالعات
میزان تحریک ،نوع رفتار (ازجمله رتبهبندی تمایل به تصویر) را پیشبینی نمیکند.
موجود در فروشگاه از طریق
اندازهگیری قطر مردمک چشم

بررسی تأثیر ابعاد بصری تبلیغات
ابعاد بصری تبلیغات محیطی شامل برند ،لوگو ،تایپوگرافی ،رنگ و شعار تبلیغات محیطی ،تأثیر
بخشیزاده و همکاران محیطی مجتمعهای تجاری در
معنیدار و مثبتی بر آگاهی از برند و ترجیح برند دارند .آگاهی از برند و ترجیح برند نیز تأثیر
آگاهی از برند ،ترجیح برند و
()1395
معنیداری در وفاداری به برند مجتمع تجاری دارند.
وفاداری مشتریان
Khachatryan et al.

)(2018

بررسی توجه بصری ،خرید
تکانشگری و رفتار مشتری

خرید تکانشگری مشتریان بر توجه بصری آنها به اطالعات نقطۀ فروش (از قبیل جلوهها و
نشانهها) تأثیرگذار است .علیالخصوص اینکه افراد دارای امتیازبندی باال در مقیاس خرید
تکانشگری از تمرکز کمتری بر اطالعات نقطۀ فروش برخوردارند.
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جذابیت کاال ،تأثیری متقارن بر هر دو هیجانهای مثبت و منفی دارد و این در حالی است که
بررسی تأثیر باورهای
سهولت استفاده تأثیر معناداری در این هیجانها نداشته است .با توجه به باورهای «دلگرمی درنتیجۀ
اکبری و همکاران ( )1394مصرفکنندگان در رفتار خرید
بازاریابی» لذتبخش بودن تأثیر معناداری در هیجانهای مثبت و منفی دارد؛ امّا لذتبخش بودن
آنی آنها در محیط آنالین
ِ
ارتباط وبسایت در هیجانهای مثبت و منفی تأثیر معناداری نداشته است.
و سبک برقراری
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نمامیان و همکاران

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

بنابرایــن ،ضمــن اســتفاده از ســوابق پژوهشــی ســعی شــد
تــا خــأ موجــود در آنهــا مشــخص و بهصــورت مناســب
بررســیورفــعشــود.همانطــورکــهبیــانشــددرجــدول2
منابعــی کــه در روش فراترکیــب ،براســاس معیارهــای

ورودی تأییــد و ســپس بررســی کامــل شــدند ،مشــخص
شــده اســت .ایــن جــدول نوعــی پیشــینه مطالعاتــی
نیــز هســت و عــاوه بــر مشــخصات ســند و نویســنده/
نویســندگان ،یافتــه اصلــی هــر یــک ذکــر شــده اســت.

جدول  :2فهرست منابع بررسیشده در فراترکیب

عنوان پژوهش-سال-نوع
سند

نام پژوهشگران

محل انتشار
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تأثیر تصویر ذهنی مشتریان
از مرکز خرید و تجانس
تصویر فردی در وفاداری
شیرازی و قاضیزاده
و سهم خرید آنان با نقش
تعدیلگری محیط-1397-
مقاله

دوفصلنامۀ مطالعات مصرفکننده

بررسی دیدگاه
گردشگران خارجی به
وضعیت بستهبندی صنایع
ایران-1397-مقاله

سامانیفر و همکاران

نشریۀ معماری و شهرسازی ایران

تأثیر نمادهای اسالمی
در بستهبندی بر قصد
خرید مصرفکنندگان-
-1394مقاله

اکبری و همکاران

نقش جاذبۀ محیط
داخلی فروشگاه بر رفتار
مشتری و افزایش فروش-
-1389مقاله

گیاهی

طراحی و آزمون رفتار
خرید تصادفی مشتریان،
چهار عامل مؤثر در رفتار
خرید تصادفی یعنی عوامل
فردی ،موقعیتی ،محصول
و روانشناختی-1393-
مقاله

سهرابی و همکاران

بررسی تأثیر نشانههای
طراحیشده و
نشانههای محیطی
فروشگاه در ارزیابی
شناختی و احساسی
مصرفکنندگان-1395-
مقاله

توسلی و چیتساز

فصلنامۀ پژوهشنامۀ بازرگانی

کنفرانس بینالمللی مدیریت بازاریابی

یافتۀ اصلی
تصویر ذهنی مشتریان و تجانس فردی
در وفاداری مشتریان تأثیر دارد .وفاداری
مشتریان در سهم خرید فروشگاه تأثیر
دارد .نتایج نشان داد محیط فروشگاه بهطور
مثبت ارتباط بین تصویر ذهنی مشتریان و
وفاداری آنان را تعدیل میکند.
نشانگر تقدم نسبی ابعاد بصری بر اطالعاتی
و به ترتیب طراحی گرافیکی و نوع
بستهبندی ،اندازه و رنگ و نوآوری و در
نهایت شکل آن است .همچنین استفاده
از زبان بینالمللی ،اندازۀ متن و نوع قلم
مناسب و در نهایت تناسب اطالعاتی با
محصولی که انتظار دارند در طراحی یک
بستهبندی مناسب صنایعدستی است.
بیانگر تأثیر مثبت وجود یک نماد اسالمی
در بستهبندی مواد غذایی بر قصد خرید
مصرفکنندگان است.
رایحه زمان سپریشده در فروشگاهها
را افزایش میدهد و مشتریان را بهسوی
خریدهای بهتر هدایت میکند امّا شواهدی
وجود ندارد که حجم فروش را افزایش
داده باشد.

عوامل فردی ،موقعیتی ،محصول و
روانشناختی را شناسایی کردند که با رفتار
خرید تصادفی رابطۀ معناداری دارند و
دو فصلنامۀ کاوشهای مدیریت بازرگانی در بین ابعاد مربوط به عوامل اصلی ،همۀ
آنها بهجز سن ،لذت از خرید ،ترفیعات
بازاریابی با رفتار خرید تصادفی رابطۀ
معنیداری داشتند.

کنفرانس بینالمللی مدیریت ،اقتصاد و
حسابداری

نشانههای طراحیشده درون فروشگاه
در ارزیابی شناختی و احساسی
مصرفکنندگان تأثیر دارد .همچنین
نشانههای محیطی فروشگاه در ارزیابی
شناختی و احساسی مصرفکنندگان
تأثیر دارد.

تبیینالگویتوجهبصریدررفتارخریدتکانشگریمشتریان
صنعت گردشگری با روش فراترکیب

شبیهسازی رفتار خرید
ناگهانی در بازار :رویکرد
مدلسازی مبتنی بر عامل-
-1395مقاله

مهرگان و همکاران

عوامل مؤثر در
خرید تکانشگری در
فروشگاههای زنجیرهای رحیمیزاده و حدادیان
پرومای شهر مشهد-
 -1393مقاله

بررسي تأثير ابعاد بصري
اطالعاتي بستهبندی بر
تصمیم خرید-1390-مقاله

آقازاده و همکاران

بررسي تاثير ادراکات
محيط خريد بر هيجانات
مصرفي ،ارزش درک حیدرزاده و جوان بخت
شده و تمايالت رفتاري
گردشگران-1394-مقاله

مبدأ گردشگران و وضعیت تأهل آنها
بر هزینه و مدت زمان خرید و فراوانی
سفر گردشگران تأثیرگذار است و میزان
تحصیالت فقط با روش پرداخت رابطۀ
معنیداری دارد .در بین عوامل فردی نیز
فصلنامۀ مطالعات مدیریت گردشگری
سن گردشگران در هزینۀ خرید ،مدت
اقامت ،نوع اقامتگاه ،روش پرداخت و
مدت زمان خریدشان تأثیر میگذارد و
انگیزۀ خرید و منابع اطالعاتی گردشگران
رابطۀ معناداری با متغیرهای رفتار خرید ندارد.

نشریۀ مدیریت فردا

شبیهسازی رفتار خرید ناگهانی عامل خریدار
با تأکید بر میزان هیجانات خریدار هنگام
خرید و با توجه به ویژگیهای مدل فرهنگی
و شخصیتی عامل خریدار و عوامل موقعیتی
شامل ویژگیهای کاال ،ویژگیهای فروشنده
و ویژگیهای مکانی فروشگاه دارد.

فصلنامۀ تحقیقات بازاریابی نوین

محیط فروشگاه (نور ،رنگ ،موسیقی،
رایحه) بر رفتار خرید تکانشگری مشتریان
فروشگاه زنجیرهای تأثیر مثبت دارد.
چیدمان و ظواهر فیزیکی (دردسترسبودن
کاال ،راهنمای غرفهها ،چیدمان کاال ،شکل
ظاهری ساختمان و پوشش کارمندان)
و امکانات و خدمات جانبی (کافه و
رستوران ،شهربازی ،مرکز نگهداری
کودکان) بر رفتار خرید تکانشگری
مشتریان تأثیری ندارد.

فصلنامۀ مدیریت فردا

تأثیر عوامل بصری و اطالعاتی بستهبندی
بر تصمیم خرید مصرفکننده است.
رتبهبندی عوامل نشان میدهد که اولویت
عوامل اطالعاتی در شرایط عادی و
اولویت عوامل بصری در شرایط فشار
زمانی بیشتر است .همچنین تأثیر متغیرهای
اطالعاتی بستهبندی بر تصمیم خرید افراد،
با سطح اشتیاق باال و اثر متغیرهای بصری
بر تصمیم خرید افراد ،با سطح اشتیاق پایین
به محصول بیشتر میشود.

فصلنامۀ مدیریت بازاریابی

رابطۀ معنيداري از تأثير ادراک محيطي
گردشگران بر تمايالت رفتاري نشان
نداد ولي تأثير مثبت و معنيدار ادراک
محيط خريد بر روي لذت و انگيختگي
تأييد شد و همانگونه که پيشبيني شده
بود تأثير لذت و انگيختگي بر روي
ارزشهاي درکشدۀ گردشگران (لذتي و
سودگرايانه) مثبت و معني دار بود.

فصلنامة علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

ویژگیها و رفتار خرید
گردشگران شهر بانه-
-1395مقاله

طهماسبی و روشنیان

یافتۀ اصلی
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عنوان پژوهش-سال-نوع
سند

نام پژوهشگران

بررسی تأثیر باورهای
مصرفکنندگان بر رفتار
خرید آنی آنها در محیط
آنالین-1394-مقاله

اکبری و همکاران

عوامل موثر در انتخاب
مراکز خرید شهری توسط
گردشگران و زائران-
-1397مقاله

رهنما و رفیعی

محل انتشار

فصلنامۀ تحقیقات بازاریابی نوین

فصلنامۀ فضای جغرافیایی

یافتۀ اصلی
جذابیت کاال ،تأثیری متقارن بر هر دو
هیجانهای مثبت و منفی دارد و این در حالی
است که سهولت استفاده ،تأثیر معناداری
بر این هیجانها ندارد .با توجه به باورهای
«دلگرمی درنتیجۀ بازاریابی» لذتبخشبودن
تأثیر معناداری بر هیجانهای مثبت و منفی
دارد؛ اما تأثیر معناداری لذتبخشبودن
ِ
ارتباط وبسایت بر
و سبک برقراری
هیجانهای مثبت و منفی نداشته است.
متغیرهای درآمد ،تحصیالت و شاخص
حمل و نقل تأثیر مثبت و معناداری بر انتخاب
گردشگران در گروه دوم نسبت به گروه
اول دارد و متغیرهای ماندگاری ،استان،
تعداد افراد خانوار ،ایاب و ذهاب و شاخص
حمل و نقل تأثیر مثبت و معنادار و متغیرهای
شغل و مناسب بودن قیمت و شاخص
زیرساخت تأثیر منفی و معنی داری بر انتخاب
گردشگران در گروه سوم نسبت به گروه
اول دارد.

ارزیابی عوامل موثر
بر رضایتمندی کلی
نجارزاده و همکاران
گردشگران خرید در شهر
مرزی بانه -1394 ،مقاله

در مقاصد گردشگری موضوعی که بر
پدیدهای خاص در جهت توسعه متکی
هستند ،علیرغم توجه ویژۀ گردشگران به
نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی
آن موضوع ،عوامل محیطی تسهیلکننده نیز
میتواند در رضایت کلی کسبشده توسط
گردشگران تأثیرگذار باشد.

بررسی و رتبهبندی عوامل
مؤثر در رفتار خرید
یوسفیفرد و همکاران
تکانشگری مشتریان-
-1393مقاله

عوامل روانی رتبۀ اول و عوامل مربوط
به محصول رتبۀ آخر را کسب کردند و
در رتبهبندی ابعاد فرعی توسط آزمون
اندازهگیریهای مکرر بعد هیجانپذیری
دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین
رتبۀ اول و بعد زمان در دسترس رتبۀ آخر را
کسب کردند ،همچنین در آزمون فریدمن
بعد قیمت محصول رتبۀ اول و بعد زمان در
دسترس رتبۀ آخر را به خود اختصاص دادند.

بررسی تأثیر ابعاد بصری
و اطالعاتی بستهبندی در
خرید مشتریان-1392-
مقاله

خاموشی و همکاران

بررسی عوامل تأثیرگذار
بر خرید ناگهانی لوازم
آرایشی-1392-مقاله

آشتیانی و اکبری

تحلیل نقش مراکز خرید
در رابطه با گردشگری و
زیارت در کالنشهرها-
-1391مقاله

سقایی و همکاران

اولین کنفرانس بینالمللی حماسۀ سیاسی
ابعاد بصری و اطالعاتی بستهبندی بر رفتار
(با رویکردی بر تحوالت خاورمیانه) و
مشتریان در هر سه مرحلۀ پیش از خرید ،حین
حماسۀ اقتصادی (با رویکردی بر مدیریت
خرید و پس از خرید تأثیرگذار است.
)و حسابداری
ماهنامۀ تدبیر مدیریت

مطالعات جغرافیایی مناطق خشک

فقط خانمها در یک منطقۀ خاص و در دورۀ
زمانی خاص با حجم نمونۀ محدود و فقط
برای محصوالت آرایشی خاصی دست به
رفتار خرید تصادفی میزدند.
در چارچوب بخشبندی بازار تقاضای
گردشگری در سه گونه زائر سنتی-
گردشگری ،و گردشگری مذهبی جاذبۀ
اصلی متن فضایی گردشگری خرید را تولید
میکنند.

تبیینالگویتوجهبصریدررفتارخریدتکانشگریمشتریان
صنعت گردشگری با روش فراترکیب

ماهیت محصول گونه
گرایش به خرید تصادفی-
-2003مقاله

Jones et al.

Journal of Business Research

عوامل مرتبط با آمیختۀ بازاریابی بیشترین
تأثیر را براساس ماهیت محصول بر خرید
تصادفی مشتریان دارند.

رابطۀ جستوجوی
لذتگرایانۀ محصول و
خرید ناگهانی—2010 -
مقاله

پارک و همکاران

ارزیابی میزان تحریک
خریداران به وسیلۀ
اطالعات موجود در
فروشگاه از طریق
اندازهگیری قطر مردمک
چشم-2014-مقاله

Serfas et al.

Journal of Business Research

PloS One

بین جستوجوی لذتگرایانۀ محصول
و خرید ناگهانی رابطه وجود دارد؛
جستوجوی مطلوبیتگرایانۀ محصول بر
خرید ناگهانی اثر منفی دارد درحالیکه
جستوجوی لذتگرایانه رابطۀ مثبتی با
آن دارد.
بزرگشدن مردمک چشم در اثر تحریک
فقط برای موقعیتهای خرید رخ میدهد.
با وجود این میزان تحریک ،نوع رفتار
(از جمله رتبهبندی تمایل به تصویر) را
پیشبینی نمیکند.

بررسی اثرات رنگهای
فروشی
درونی فضای خرده
Ji Young Cho1 and
ترجیحات،
بر ادراکات،
Eun-Jung Lee
احساسات و هیجان
مشتریان-2017-مقاله

Journal of Services Marketing

هر چقدر فضای رنگ فروشگاه جذاب و
تأثیرگذار باشد میزان هیجان و لذت ناشی
از آن در بین مشتریان افزایش مییابد.
از سویی دیگر ،خوشی ناشی از ادراک
مرتبط با فروشگاه موجب افزایش لذت و
هیجان میشود و در نتیجه احساس لذت و
هیجان فروشگاه را برای خرید در اولویت
مشتری قرار میدهد.

خرید تکانشگری و رفتار Khachatryan et al.

Marketing Letters

خرید تکانشگری مشتریان بر توجه
بصری آنها به اطالعات نقطۀ فروش
(از قبیل جلوهها و نشانهها) تأثیرگذار
است .علیالخصوص اینکه افراد دارای
امتیازبندی باال در مقیاس خرید تکانشگری
از تمرکز کمتری بر اطالعات نقطۀ فروش
برخوردارند.

بررسی توجه بصری،
مشتری-2018-مقاله

روش پژوهش

ایــن پژوهــش از نظــر نتیجــه ،جــزو تحقیقــات توســعهای
قلمــداد میشــود ،زیــرا بــه دنبــال تبییــن الگــوی توجــه
بصــری در رفتــار خریــد تکانشــگری مشــتریان صنعــت
گردشــگری اســت .از لحــاظ هــدف ،ایــن تحقیــق جــزو
تحقیقــات کاربــردی اســت .درواقــع رویکــرد پژوهشــی
ایــن مطالعــه بــه لحــاظ منطــق گــردآوری دادههــا از نــوع
استقراء-قیاســی اســت؛ بدیــن منظــور ابتــدا بــا بررســی
مبانــی نظــری و تئوریــک تحقیــق مؤلفههــای اصلــی و
فرعــی و شــاخصهای مؤثــر در توجــه بصــری در رفتــار
خرید تکانشــگری مشــتریان صنعت گردشــگری شناسایی
و در قالــب چکلیســت امتیــازی تهیــه و تدویــن گردیــد و
برمبنــای رویکــرد قیاســی از طریــق روش تحلیــل محتــوا

شــاخصها و مؤلفههــای تحقیــق تأییــد شــد .بــا توجــه بــه
قلمــرو تحقیــق حاضــر (شــرکتهای توریســتی و تفریحــی
و گردشــگری) در ایــن تحقیــق نمونههــای انتخابــی شــامل
مدیران و کارشناســان شــرکتهای توریســتی و گردشــگری
بــه تعــداد  25نفــر انتخــاب شــدند .مبنــای انتخــاب
صاحبنظــران براســاس تخصــص ،تحصیــات و تجربیــات
و مشــغلههای کاری بــود و از آنهــا مصاحبــه بــه عمــل
آمــد و از بیــن دانشــگاهیان ،مجمــوع دانشــگاهیان اســتان
همــدان و اصفهــان ،که در رشــتههای مدیریــت ،بازاریابی و
گردشــگری فعالانــد ،پنــج نفر از اســتادان دانشــگاه همدان
و پنــج نفــر از اســتادان دانشــگاه اصفهــان و  25مدیــر و
کارشــناس انتخــاب شــدند.

فصلنامة علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

نقش محرکهای محیطی
و عوامل اجتماعی بر خرید
ناگهانی-2001-مقاله

ماتیال و ویرتز

Journal of Retailing

محرک های محیطی و اجتماعی بر خرید
ناگهانی تأثیر معناداری دارند.
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مورد

جنسیت

سن

مدرک تحصیلی

سابقه شغلی

حوزه تحصصی

محل فعالیت

خبرۀ 1

مرد

55

کارشناسی ارشد

 12سال

مدیریت

شرکت توریستی

خبرۀ 2

مرد

49

کارشناسی ارشد

 18سال

مدیریت گردشگری

شرکت توریستی

خبرۀ 3

مرد

50

کارشناسی ارشد

 17سال

مدیریت

شرکت توریستی

خبرۀ 4

مرد

51

کارشناسی ارشد

 16سال

اقتصاد

شرکت توریستی

خبرۀ 5

مرد

43

کارشناسی ارشد

 17سال

مدیریت

شرکت توریستی

خبرۀ 6

مرد

45

کارشناسی ارشد

 12سال

مدیریت گردشگری

شرکت توریستی

خبرۀ 7

مرد

43

کارشناسی ارشد

 12سال

مدیریت گردشگری

شرکت توریستی

خبرۀ 8

مرد

46

کارشناسی ارشد

 16سال

حسابداری

شرکت توریستی

خبرۀ 9

مرد

45

دکتری

 20سال

مدیریت

عضو هیئت علمی دانشگاه

خبرۀ 10

مرد

48

دکتری

 12سال

مدیریت

عضو هیئت علمی دانشگاه

خبرۀ 11

مرد

46

دکتری

 18سال

مدیریت دولتی

عضو هیئت علمی دانشگاه

خبرۀ 12

مرد

45

دکتری

 19سال

مدیریت دولتی

عضو هیئت علمی دانشگاه

خبرۀ 13

مرد

44

دکتری

 17سال

مدیریت

عضو هیئت علمی دانشگاه

خبرۀ 14

مرد

52

کارشناسی ارشد

 15سال

مدیریت گردشگری

سازمان میراث فرهنگی

خبرۀ 15

مرد

48

دکتری

 12سال

مدیریت

شرکت توریستی

خبرۀ 16

زن

44

کارشناسی ارشد

 13سال

مدیریت بازرگانی

عضو هیئت علمی دانشگاه

خبرۀ 17

زن

55

دکتری

 15سال

مدیریت بازرگاتی

عضو هیئت علمی دانشگاه

خبرۀ 18

مرد

62

کارشناسی ارشد

 14سال

مدیریت

سازمان میراث فرهنگی

خبرۀ 19

زن

53

دکتری

 18سال

مدیریت

سازمان بهزیستی

خبرۀ 20

زن

49

دکتری

 14سال

مدیریت

عضو هیئت علمی دانشگاه

خبرۀ 21

مرد

52

دکتری

 19سال

مدیریت دولتی

سازمان میراث فرهنگی

خبرۀ 22

مرد

25

لیسانس

----

مهندس عمران

دانشجو (گردشگر)

خبرۀ 23

مرد

29

کارشناسی ارشد

 5سال

مدیریت

دانشجو (گردشگر)

خبرۀ 24

مرد

52

دکتری

 15سال

مدیریت بازاریابی

عضو هیئت علمی دانشگاه

خبرۀ 25

مرد

59

دکتری

 17سال

مدیریت بازاریابی

عضو هیئت علمی دانشگاه

خبرۀ 26

مرد

31

کارشناسی

------

مدیریت مالی

دانشجو (گردشگر)

خبرۀ 27

مرد

27

کارشناسی

-----

مدیریت گردشگری

دانشجو (گردشگر)

خبرۀ 28

مرد

59

کارشناسی

-----

مدیریت گردشگری

دانشجو (گردشگر)

خبرۀ 29

مرد

55

کارشناسی ارشد

 16سال

رفتار سازمانی

سازمان میراث فرهنگی

خبرۀ 30

زن

42

کارشناسی ارشد

 12سال

مدیریت دولتی

سازمان میراث فرهنگی

خبرۀ 31

مرد

51

کارشناسی ارشد

 14سال

حسابداری

شرکت توریستی

خبرۀ 32

مرد

47

کارشناسی ارشد

 11سال

مدیریت گردشگری

شرکت توریستی

خبرۀ 33

مرد

55

کارشناسی ارشد

 15سال

مدیریت گردشگری

سازمان میراث فرهنگی

خبرۀ 34

مرد

42

کارشناسی ارشد

 14سال

مدیریت

شرکت توریستی

خبرۀ 35

مرد

48

کارشناسی ارشد

 12سال

مدیریت گردشگری

شرکت توریستی

تبیینالگویتوجهبصریدررفتارخریدتکانشگریمشتریان
صنعت گردشگری با روش فراترکیب

واژههای التین

واژههای فارسی

Impulsive Shopping,
خرید تکانشگری ،خرید
Sudden Shopping, Random
ناگهانی ،خرید تصادفی ،خرید
Shopping, Unplanned
 Shopping, Instant Shopping,برنامهریزی نشده ،خرید آنی،
خرید تفننی ،ابعاد بصری،
Casino Shopping, Visual
 Dimensions, Environmentalمحرکهای محیطی ،خرید
گردشگران
Drives, Tourist Shopping
1. www.emeraldinsight.com
2. www.elsevier.com
3. www.sciencedirect.com
4. www.irandoc.ir
5. www.ensani.ir
6. www.sid.ir
7. www.wikipedia.com
8. www.magiran.com
9. www.civilika.com
10. www.noormags.ir
11 www.elmnet.ir

نمودار  :1مراحل و تعداد منابع بررسیشده در فراترکیب

در ادامــه مراحــل اجرایــی فراترکیــب ،اطالعــات
استخراجشــده تجزیــه و تحلیــل شــد و پــس از کنتــرل
کیفیــت و تأییــد روایــی و پایایــی آن در قالــب مــدل نهایــی
فراترکیــب ارائــه شــد .در ایــن تحقیــق بــرای افزایــش
اعتبــار درونــی از روشهــای مثلثــی ،بررس ـیهای اعضــا و
بررســی زوجــی اســتفاده شــد .در ایــن پژوهــش از ضریــب
کاپــا بــرای ســنجش قابلیــت اعتمــاد اســتفاده شــده اســت.
بــا اســتفاده از نرمافــزار اسپــیاساس مقــدار ضریــب
کاپــای محاسبهشــده  0/804درمــورد خریــد تکانشــگری

فصلنامة علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

جدول  :4کلیدواژههای بهکاررفته در جستوجوی منابع

سال نهم ،شماره چهارم ،زمستان 1399

راهبــرد ایــن پژوهــش پیمایش اســت کــه از روش فراترکیب
اســتفاده میکنــد .پژوهــش حاضر فراینــدی چندمرحلهای
اســت .فــاز اول شــناخت و تبییــن طــرح تحقیــق اســت کــه
شــامل تهیــه طــرح تحقیــق ،مطالعــه مقدماتــی مربــوط
بــه مبانــی نظــری پژوهــش در حــوزۀ خریــد تکانشــگری و
تبییــن مفاهیــم اصلــی اســت .در فــاز بعــدی مــرور تفصیلی
ادبیــات موضــوع تحقیــق جهــت خروجــی دادههــای کیفی،
بــرای تجزیــه و تحلیــل و ارائــه مــدل ،انجــام شــد.
مراحل اجرایی فراترکیب به شکل زیر صورت گرفت:
ابتداتنظیمسؤال،سؤالپژوهشیدرفراترکیبعبارتاستاز:
مؤلفههــا یــا متغیرهــای اصلــی خریــد تکانشــگری مبتنــی
بــر توجــه بصــری گردشــگران کدامانــد؟
الزمــه مــرور ادبیــات جسـتوجو و انتخــاب متــون مناســب
اســت ،بــه ایــن منظــور از کلیدواژههای فارســی و انگلیســی
مرتبــط بــا موضــوع پژوهــش ،ازجملــه خریــد تکانشــگری،
خریــد ناگهانی ،خریــد تصادفــی ،خرید برنامهریزینشــده،
خریــد آنــی ،خریــد تفننــی ،ابعــاد بصــری ،محرکهــای
محیطــی ،خریــد گردشــگران (مطابق جــدول  ،)3اســتفاده
شــد .ایــن کلیدواژههــا را در پایگاههــای اطالعاتــی
اینترنتــی گــوگل ،امرالــد 1،الزویــر 2،ســاینس دایرکــت3،
ایرانــداک 4،پورتــال جامــع علــوم انســانی 5،پایــگاه
اطالعاتــی جهــاد دانشــگاهی 6،ویکــی پدیــا 7،مگیــران8،
ســیلیویکا 9،نورمگــز 10و علــم نــت 11جســتوجو کردیــم.
پــس از جســتوجوی منابــع بــا کلیدواژههــای گفتهشــده
و بررســی مرحلــهای آنهــا براســاس مالکهــای انتخــاب
و رد منابــع ،از میــان مقــاالت علمی-پژوهشــی ،مقــاالت
همایشــی و پایاننامههــای دانشــگاهی ،در نهایــت تعــداد
 30عنــوان انتخــاب و مطالعــه شــد (جــدول .)4

در جــدول  2منابعــی کــه براســاس معیارهــای ورودی
تأییــد و ســپس بررســی شــدند مشــخص شــده اســت .ایــن
جــدول بــه نوعــی پیشــینه مطالعاتــی نیــز هســت و عالوهبــر
مشــخصات ســند و نویســنده /نویســندگان ،یافتــه اصلــی
هریــک ذکــر شــده اســت .در مرحلــه بعــدی بــا اســتفاده
از شــیوۀ کدگــذاری بــاز و محتوایــی (محــوری) اســتخراج
اطالعــات متــون انجــام شــده اســت« .در پژوهشهــای
کیفــی ،کــد معمــو ً
ال کلمــه یــا عبارتــی کوتــاه اســت کــه بــه
شــکلی نمادیــن حاکــی از ویژگــی برجســته و فشــرده ،در
برگیرنــدۀ یــک چیــز و یــادآور بخشــی از یافتههــای زبــان
بنیــاد یــا دیــداری اســت .یافتههــا ممکــن اســت شــامل
متــن نوشتهشــده ،مصاحبههــا ،یادداش ـتهای میدانــی،
روزنامههــا و مجلههــا ،اســناد ،عکسهــا ،فیلمهــا،
ســایتهای اینترنتــی و از ایــن قبیــل باشــند ».کدگــذاری
فراینــد انتقالــی بیــن مرحلــه گــردآوری اطالعــات و مرحلــه
گســتردهتر تحلیــل دادههاســت .کدگــذاری بــاز عبــارت
اســت از «فروشکســتن دادههــای کیفــی بــه بخشهــای
مجــزا ،بررســی دقیــق آنهــا و مقایســه آنهــا بــرای یافتــن
شــباهتها و تفاوتهایشــان».
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نمامیان و همکاران
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نشــان میدهــد کــه 80درصــد مشــابهت یــا توافــق
وجــود داشــته اســت .گرچــه میــزان ضریــب کاپــای
پذیرفتهشــده ،بــه نــوع تحقیــق بســتگی داردّ ،امــا
معمــو ً
ال در تجزیــه و تحلیــل محتــوا ایــن مقــدار بایــد از
 0/7بزرگتــر باشــد تــا بتــوان بــه کدگــذاری مقولههــا
و جامــع و مانــع بــودن آنهــا و در نتیجــه ،عینیــت
تحقیــق اطمینــان کــرد .در مــدل نهایــی متغیرهــای
اصلــی خریــد تکانشــگری مبتنــی بــر توجــه بصــری
گردشــگران ازجملــه عوامــل موقعیتــی و شــخصیتی
مشــخص شــدند.
هــدف اصلــی از کدگــذاری بــاز ،مفهومســازی و
برچسـبزدن بــه دادهاســت .کدگــذاری محــوری ،روند
ارتبــاطدادن خردهمقــاالت بــه یــک مقولــه یــا یافتــن
پیونــد میان آنهاســت« .هــدف از ایــن روش کدگذاری،
کنارهمچیــدن دادههایــی اســت کــه در فراینــد
کدگــذاری بــاز از هــم جــدا یــا گسیختهشــدهاند ».بــه
عبــارت دیگــر ،در کدگــذاری محــوری حرکــت بــه طــرف
کشــف روابــط و ربـطدادن مقــوالت بــه یکدیگــر اســت.
گام بعــدی شــامل اســتخراج اطالعــات از مســتندات
و منابــع تأییدشــده اســت .در ایــن مرحلــه از روش
کدگــذاری بــاز و محتوایــی (محــوری) اســتفاده شــد.
بیــش از  110کــد بــاز از منابــع تأییدشــده در گامهــای
قبلــی اســتخراج شــد .ســپس نوبــت بــه دســتهبندی
و کدگــذاری محــوریرســید .پــس از بررســی کدهــای
بــاز و دســتهبندی آنهــا ،محقــق هشــت مفهــوم و
 19مقولــه فرعــی و  21مقولــه اصلــی را بــا اســتفاده
از الگــوی اســتراوس و کوربیــن دســتهبندی کــرده
اســت .ایــن مقولههــا بــه صــورت تــم اصلــی در مــدل
دســتهبندی شــد.
بررســی اســتخراج کدهــای اولیــه و نهایــی نشــان
میدهــد کــه عوامــل مرتبــط بــا خریــد تکانشــگری
گردشــگران در نقــش عاملهــای زمینــهای خریــد
تکانشــگری شــناخته شــدهاند ،بــه ایــن معنــی کــه ایــن
عوامــل بــرای ایجــاد خریــد تکانشــگری گردشــگران
ضرور یانــد.
نتایــج حاصــل از مراحــل قبلــی ،شــامل جس ـتوجوی
منابــع ،بررســی اولیــه ،بررســی منابــع تأییدشــده،
اســتخراج دادههــا ،کدگــذاری و مقولهبنــدی آنهــا ،در
نهایــت منتــج بــه جــدول  5میشــود کــه نشــاندهندۀ
متغیرهــای اصلــی پژوهشانــد.

جدول  :5مدل استخراج متغیرها براساس روش فراترکیب

تم (متغیرهای
کالن)

مقوله (متغیرهای
جزیی)

کد محتوایی

مرجع کد
محتوایی

،5 ،3 ،16 ،2 ،1
تصویر ذهنی ،ایجاد
،31 ،30 ،29 ،20
عوامل روانشناختی انگیزه ،تحریک
،49 ،42 ،33 ،32
احساسات
87 ،85 ،84 ،76

فردگرا

عوامل شخصیتی

عوامل شخصی

آمیختۀ بازاریابی
بازارگرا

باورگرا

رضایتمندی ،توسعۀ ،63 ،23 ،22 ،21
ذهنی ،ویژگی ،70 ،69 ،68 ،75
51 ،47 ،71
شخصی
مزیت محوری،
تبلیغات ،ارتباط
و اطالعرسانی،
برندینگ

،102 ،107 ،106
،105 ،104 ،103
87 ،82 ،81 ،24

،50 ،26 ،25 ،24
شاخص اقتصادی،
،74 ،73 ،55 ،52
شاخص اقتصادی
ارزشآفرینی
17 ،66
عوامل بیرونی

محیطگرا

میلگرایی،
تجربهگرایی،
هیجانگرایی

،22 ،19 ،14 ،13
،49 ،46 ،43 ،31
،61 ،60 ،35 ،34
،16 ،65 ،64 ،62
44 ،42 ،32

عوامل موقعیتی

عوامل فرهنگی

ظاهر و بستهبندی ،79 ،52 ،8 ،7 ،4
کاال ،کیفیت،53 ،45 ،15 ،80 ،
54 ،78 ،77 ،55
تسهیلگرایی
محرکهای
محیطی،
اطالعرسانی

،37 ،36 ،30 ،18
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مطالــب فــوق و اطالعــات استخراجشــده از فراترکیــب
درواقــع پاســخ ســؤاالت اساســی فراترکیــب و پژوهــش را
ارائــه میدهنــد .ســؤال اصلــی عبــارت اســت از اینکــه
«مؤلفههــا یــا متغیرهــای اصلــی خریــد تکانشــگری
مبتنــی بــر توجــه بصــری گردشــگران کدامانــد؟» براســاس
روش ارزیابــی انتقــادی و بررســی مقــاالت و تحقیقــات
مشــابه ،بــا اســتفاده از امتیازبنــدی مؤلفههــا چکلیســت
امتیــازی طراحــیشــد و روش تحلیــل مضمــون انجــام
پذیرفــت .بــرای ایــن کار ،طبــق هماهنگیهــای قبلــی،
چکلیســتهای امتیــازی طراحیشــده در اختیــار
خبــرگان قــرار داده شــد .ایــن عوامــل پــس از بررســی و
تأییــد خبــرگان بــه شــرح جــدول  6اســت.

تبیینالگویتوجهبصریدررفتارخریدتکانشگریمشتریان
صنعت گردشگری با روش فراترکیب
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دنیــای متالطــم و رقابتــی امــروز بســیاری از شــرکتها
را بــر آن داشــته اســت تــا بــرای کســب مزیــت رقابتــی
توجــه باالیــی بــه مشــتریان و رفــع نیازهــای آنهــا داشــته
باشــند و اهــداف و روشهــای خــود را در جهــت شــناخت
هرچــه بیشــتر مشــتریان هدایــت کننــد .الزمــه جلــب
رضایــت مشــتریان برآوردهســاختن کامــل نیازهــای آنهــا
و شناســایی دقیــق خواســتهها ،انتظــارات ،تمایــات،
تواناییهــا و محدودیتهــای آنهــا در خریــد اســت .بــا
دســتیابی بــه چنیــن اطالعاتــی میتــوان عوامــل تأثیرگــذار
بــر تصمیمــات خریــد مصرفکننــدگان را بهخوبــی
تشــخیص داد و در اتخــاذ تصمیمات بازاریابی شــرکت از آن
اســتفاده کــرد .عمــل خریــد رفتــاری پیچیــده اســت و ایــن
نــوع خریدهــا ،یعنــی خریــد تکانشــگری کــه بــه خریدهــای
برنامهریزینشــده ،هیجانــی و احساســی نیــز معروفانــد
و در بازارهــای مصرفــی صــورت میگیرنــد ،در مقابــل
خریدهــای برنامهریزیشــده یــا منطقــی قــرار میگیرنــد.
وقتــی خریــد از نــوع برنامهریزیشــده باشــد بــا یــک
فراینــد کامـ ً
ا مشــخص و از قبــل برنامهریزیشــده صــورت
میگیــرد و خریــدار قبــل از اینکــه وارد مغــازه یــا فروشــگاه
شــود مراحــل خریــد را بهصــورت منطقــی پشــت ســر
میگــذارد و میدانــد کــه چــه نــوع کاالیــی با چه مشــخصاتی
و چــه کیفیتــی خریــداری کنــد .این نــوع خریدهــا هیجان و
درگیــری خاصــی موقع خریــد نــدارد چراکه مشــتری قبل از
خریــد ایــن مراحــل را پشــت ســر گذاشــته اســت .در مقابــل
خریــد برنامهریزیشــده ،خریــد تکانشــگری کــه خریــد
برنامهریــزی نشــده و خریــد از روی هــوس نیــز نامیــده
میشــود قــرار دارد کــه در آن مراحــل و فراینــد خریــد
بهطــور مشــخص و منطقــی رعایــت نمیشــود ،بــه همیــن
دلیــل بــه خریــد غیرمنطقــی نیــز مشــهور اســت .ایــن نــوع
خریــد در بازارهــای مصرفــی و بیشــتر بــرای کاالهایــی بــا
قیمــت متوســط بــه پاییــن صــورت میگیرنــد .طبــق آمــار
و ارقــام کشــورهایی کــه در آن مطالعــات صورتگرفتــه
بــاالی 50درصــد خریدهــای فروشــگاهها از نــوع خریدهــای
تکانشــگری اســت .هــدف از پژوهــش حاضــر تبییــن الگوی

فصلنامة علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

ردیف

عوامل

توجــه بصــری در رفتــار خریــد تکانشــگری مشــتریان
صنعــت گردشــگری اســت .بنابــر نتایــج بهدســتآمده از
ایــن پژوهــش ،عوامــل مؤثــر در رفتــار خرید تکانشــگری در
چهــار دســته شناســایی شــدهاند :عوامــل فردگــرا ،عوامــل
بازارگــرا ،عوامــل محیطگــرا و عوامــل باورگــرا .بــا افزایــش
زندگــی شهرنشــینی و افزایــش مشــغله افــراد ،زمــان انجــام
خریــد ملزومــات و مایحتــاج زندگــی محدودتــر میشــود و
افــراد ترجیــح میدهنــد از فروشــگاههای بــزرگ ،کــه انــواع
اجنــاس در آنهــا موجــود اســت ،خریــد کننــد .مشــتریان،
در بیشــتر مواقعــی کــه در ایــن مکانهــای تفریحــی و
گردشــگری در حــال تهیــه مایحتــاج خــود هســتند ،بــه
اجناســی برمیخورنــد کــه قصــد خریدشــان را از قبــل
نداشــتهاند ،ولــی چــون ایــن اجنــاس نیازهــای آشــکار و
پنهــان ایــن افــراد را برطــرف میکننــد خریــد میکننــد؛
اینگونــه خریدهــا از متداولتریــن انــواع خریدهــای
تصادفــی اســت .خریــد تکانشــگری یکــی از جنبههــای
مهــم رفتــار مصرفکننــده و یکــی از مفاهیم مهــم در محیط
بــازار اســت .رشــد فزاینــده در مصــرف و امــکان خریدهــای
اعتبــاری در اقصانقــاط جهــان موقعیتهــای مناســبی را
بــراي خریــد تکانشــگری فراهم آورده اســت کــه جــا دارد در
صنعــت گردشــگری بــه این نکتــه توجه شــود .عامــل تمایل
بــه خریــد تکانشــگری یکــی از عواملــی اســت کــه میتوانــد
موجــب افزایــش و تحریــک خریــد ناگهانــی گردشــگران
در مکانهــای تفریحــی و گردشــگری و در حیــن ســفر
شــود .بنابرایــن ،پیشــنهاد میشــود مدیــران شــرکتهای
توریســتی و گردشــگری بــا انجــام ســرمایهگذاری در
تبلیغــات جهــت آگاهیبخشــی ،ســعی در ایجــاد نگــرش
مثبــت بــه ســفر در گردشــگران و خریــد حیــن ســفر بــه
عمــل آورنــد .جلبتوجــه گردشــگران ،اعتمــاد و شــهرت
مکانهــای تفریحــی و گردشــگری میتواننــد محورهــاي
تبلیغــات درنظــر گرفتــه شــوند .بــا بهکارگیــري فنــون جدید
ارتباطــات و اســتفاده از رســانهها ،ضمــن معرفــی مکانها،
بــرای آگاهـیدادن و ارائۀ اطالعــات صحیــح و کامــل بــرای
جلــب گردشــگران اقــدام کننــد.
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آشــتیانی ،پیمــان و اکبــری ،بهــزاد (« .)1392بررســی
عوامــل تأثیرگــذار بــر خریــد ناگهانــی لــوازم آرایشــی».
مجــلۀ مدیریت بازاریابــی ،دورۀ  ،8شــمارۀ  ،20ص .14-1
آقــازاده ،هاشــم ،حقیقــی ،محمــد و ابراهیمــی ،الهــام
(« .)1390بررســی تأثیــر ابعــاد بصــری اطالعاتــی
بســتهبندی بــر تصمیــم خریــد» .چشــمانداز مدیریــت
بازرگانــی ،دورۀ  ،10شــمارۀ  ،8ص .135-111
اصغــری ،صیــاد ،تقیلــو ،علیاکبــر و اصغــری
سراســکانرود ،صالــح (« .)1397تحلیــل و ارزیابــی آثــار
بالقــوه زیسـتمحیطی اجــرای طــرح گردشــگری در بخش
صفائیــه شهرســتان خــوی» .فصلنامــه علمی-پژوهشــی
گردشگریوتوسعه،ســالهفتم،شــمارۀاول،ص.134-118.
اکبــری ،محســن ،نــوع پســند اصیــل ،ســیدمحمد و
امیــری ،نازنیــن (« .)1394تأثیر باورهــای مصرفکنندگان
بــر رفتــار خریــد آنــی آنهــا در محیــط آنالیــن» .فصلنامــه
تحقیقــات بازاریابی نویــن ،دورۀ  ،5شــمارۀ  ،3ص .34-21
بخشــیزاده ،علیرضــا ،کردنائیــچ ،اســداله ،خــداداد
حســینی ،ســیدحمید و احمــدی ،پرویــز (« .)1395تأثیــر
ابعادبصــری تبلیغــات محیطــی مجتمعهــای تجــاری
بــر آگاهــی از برنــد ،ترجیــح برنــد و وفــاداری مشــتریان».
فصلنامــه تحقیقــات بازاریابــی نویــن ،ســال ششــم،
شــمارۀ چهــارم (پیاپــی  ،)23زمســتان ،ص .23-1
توســلی ،حمیدرضــا و چیتســاز ،شــهرزاد (.)1395
«بررســی تأثیــر نشــانههای طراحیشــده و نشــانههای
محیطــی فروشــگاه بــر ارزیابــی شــناختی و احساســی
مصرفکننــدگان نشــانههای طراحیشــده» .كنفرانــس
بينالمللــی تحــوالت نويــن در مديريــت ،اقتصــاد و
حســابداری ،دورۀ .1
رحیمــیزاده ،حســنا و حدادیــان ،علیرضــا (.)1393
«بررســی عوامــل مؤثــر بر خریــد ناگهانــی در فروشــگاههای
د (مطالعــه مــوردی فروشــگاه زنجیــرهای
زنجیــرهای مشــه 
پرومــا) ،فصلنامــه تحقیقــات بازاریابــی نویــن ،دورۀ ،4
شــمارۀ  ،4ص.84-71
رهنمــا ،علــی و رفیعــی هــادی (« .)1397عوامــل مؤثــر در
انتخــاب مراکــز خرید شــهری توســط گردشــگران و زائران:
مطالعــه مــوردی مشــهد» .فضــای جغرافیایــی ،دورۀ ،18
شــمارۀ  ،63ص .۱۴۵-۱۲۵
حیــدرزاده ،کامبیــز و جوان بخــت ،آرزو (« .)1394بررســی
تأثيــر ادراکات محيــط خريد بــر هيجانات مصرفــی ،ارزش
درکشــده و تمايــات رفتــاری گردشــگران» ،فصلنامــه
مدیریــت بازاریابــی ،دورۀ  ،10شــمارۀ  ،27ص .16-1
خاموشــی ،مریمالســادات ،ســلیمانیان ،حســین و
تقوایــی ،رضــا (« .)1392بررســی تأثیــر ابعــاد بصــری و

اطالعاتــی بســتهبندی بــر خریــد مشــتریان (مطالعــه
مــوردی :فروشــگاههای زنجیــرهای رفــاه شهرســتان
همــدان)» .اولیــن کنفرانــس بینالمللی حماســه سیاســی
(بــا رویکردی بــر تحــوالت خاورمیانه) و حماســه اقتصادی
(بــا رویکــردی بــر مدیریــت و حســابداری) ،ص .8-1
ســامانیفر ،سوســن ،افهمــی ،رضــا و هاشــمی ،ســید
مســلم (« .)1397بررســی ديــدگاه گردشــگران خارجــی
نســبت بــه وضعيــت بســتهبندی صنايــع دســتی ايــران
(مطالعــه ملعــوردی :صنايــع دســتی اصفهــان)» .معماری
و شهرســازی ایــران ،دورۀ  ،9شــمارۀ  ،16ص .194-185
ســهرابی ،روحاهلل ،صمــدی ،عبــاس و یوســفیفرد،
ارســان (« .)1393طراحــی و آزمــون رفتــار خریــد ناگهانی
مشــتریان» .دو فصلنامــه کاوشهــای مدیریــت بازرگانــی،
ســال ششــم ،شــمارۀ  ،11ص .182-147
ســقایی ،مهــدی ،جوانبخــت قهفرخــی ،زهــره و مافــی،
عــزتاهلل (« .)1391تحلیــل نقــش مراکــز خریــد در رابطــه
بــا گردشــگری و زیــارت در کالنشــهرها (مطالعــه مــوردی:
کالنشــهر مشــهد)» .فصلنامــه مطالعــات جغرافیایــی
مناطــق خشــک ،دورۀ  ،2شــمارۀ  ،8ص .25-1
شــیرازی ،ملیــکا ســادات و قاضــیزاده ،مصطفــی
(« .)1397تأثیــر تصویــر ذهنــی مشــتریان از مرکــز خریــد
و تجانــس تصویــر فــردی بــر وفــاداری و ســهم خریــد آنــان
بــا نقــش تعدیلگــری محیــط (مطالعــه مــوردی :مشــتریان
فروشــگاههای زنجیرهای هایپراســتار در اســتان تهــران)».
مطالعــاترفتارمصرفکننــده،دورۀ،5شــمارۀ،1ص.61-79
صداقــت ،نفیســه (« .)1390تبلیغــات محیطــی رســانهای
جدیــد در گرافیــک محیطــی» .فصلنامــه رشــد آمــوزش
هنــر ،شــمارۀ  ،25دورۀ  ،3ص .34-36
طهماســبی ،اصغــر و روشــنیان ،ســوران (.)1395
«ویژگیهــا و رفتــار خریــد گردشــگران شــهر بانــه».
مطالعــات مدیریــت گردشــگری ،دورۀ  ،11شــمارۀ  ،36ص
.59-31
عابــدی ،احمــد و شــواخی ،علیرضــا (« .)1389مقایســه
روششناســی پژوهــش کمــی و کیفــی در علــوم رفتــاری».
فصلنامــه راهبــرد ،شــمارۀ  ،54دورۀ  ،1ص .168-153
گیاهــی ،یاســمن (« .)1389نقــش جاذبــه محیــط داخلــی
فروشــگاه بــر رفتــار مشــتری و میــزان افزایــش فــروش»،
چهارمیــن کنفرانــس بینالمللــی مدیریــت بازاریابــی،
ص .17-1
مهــرگان ،محمدرضــا ،ابوبــی اردکان ،محمــد ،صادقــی
آرانــی ،زهــرا ،نظــری ،محســن و روزمنــد ،امیــد (.)1395
«شبيهســازی رفتــار خريــد ناگهانــی در بــازار :رويکــرد
مدلســازی مبتنــی بــر عامــل» .نشــریه مدیریــت فــردا،
شــمارۀ  ،48ص .30-1
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